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

Trade Mark No. 244719 מספר סימן

Application Date 05/12/2011 תאריך הגשה

International Registration No. 1106652 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; coats, mantles, 
raincoats, overcoats, waistcoats, parkas, anoraks, 
blousons, dresses, dresses for women, suits, skirts, 
jackets, sport jackets, blazers, wind-resistant jackets, 
trousers, sport trousers, jeans, pants, shorts, shirts, 
T-shirts, blouses, jerseys, sweaters, cardigans, 
pullovers; stockings, socks, underwear, corsets, 
nightgowns, pajamas; bathrobes, bathing suits, sun 
suits, sweat suits; ties, neckties, scarves, shawls, 
foulards; gloves, sashes and belts; breeches; vests; 
camisoles; casual and sporting shoes, boots, slippers 
and sandals; caps, hats.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/08/2011, No. MO2011C000625 MO2011C000625 איטליה, 04/08/2011, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 331/08/2016



 Owners

Name: GAUDI' TRADE S.P.A.

Address: Via Nuova Ponente, 29, I-41012 CARPI (MO), 
Italy

(Italy Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל
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Trade Mark No. 246560 מספר סימן

Application Date 15/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KENNEDY ELECTRICAL AND ASSETS LTD. שם: קנדי חשמל ונכסים בע"מ

Address: 16 Moshe Levi Street, Rishon Lezion, 75658, 
Israel

כתובת : רחוב משה לוי 16, ראשון לציון, 75658, ישראל

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: 8 סוג: 8

Hair straighteners; hair removers; hair crimpers, 
electric; shaving machines; all included in class 8.

מחליקי שיער; מסירי שיער; מסלסלי שיער, חשמליים; מכונות 
גילוח; כל הסחורות נכללות בסוג 8.                                 

Class: 11 סוג: 11

Hair dryers; All goods included in Class 11. מייבשי שיער; הנכללים כולם בסוג 11.                     
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Trade Mark No. 252115 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

International Registration No. 1141003 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches.

Class: 18 סוג: 18

Handbags, wallets and luggage.

Class: 25 סוג: 25

Apparel and footwear.

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

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

U.S.A., 03/05/2012, No. 85616321 ארה"ב, 03/05/2012, מספר 85616321

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25
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 Owners

Name: Guess?, Inc.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles, 
California 90021, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 260327 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 2909221 גרמניה מספר: 2909221

Dated 17/07/1995 (Section 16) מיום 17/07/1995 (סעיף 16) 

 Owners

Name: STADA Arzneimittel AG

Address: Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany

(Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cytostatics and anti-cancer drugs. תרופות ציטוסטטיות ונוגדות-סרטן.       
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Trade Mark No. 260550 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1181887 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing temporary use 
of a web-based computer software development tool 
and application to create, manage, and optimize 
advertising campaigns.

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

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

Jamaica, 07/03/2013, No. 62148 ג'מאייקה, 07/03/2013, מספר 62148

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 260654 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 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; 
silicon and silicon wafers; size for finishing and 
priming; sizing preparations.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, כמו גם 
בחקלאות, בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי 

מעובדים, פלסטיקים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי 
אש; תכשירי חישול והלחמה; חומרים כימיים לשימור דברי מזון; 

חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; סיליקון 
ופרוסות סיליקון; ציפוי דבק לליטוש ולכיסוי בצבע יסוד; תכשירי 
הדבקה.                                                                          
                                                                                    

                                      

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
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.

תכשירים רוקחיים, וטרינריים וסניטריים; חומרים דיאטטיים 
מותאמים לשימוש רפואי; מזון לתינוקות; אספלניות, חומרים 
לחבישות; חומר לסתימת שיניים, שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; 
תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים.       
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Class: 6 סוג: 6

Iron and Steel, unwrought or semi-wrought; Common 
metals and their alloys, unwrought or  semi-wrought; 
Zirconium and their alloys; Aluminium and their 
alloys; sheet and plates of metal; Ore of metal; 
Cladding of metal for construction; door and window 
of metal; Cashboxes of metal; Metallic parts; 
Buildings of metal; Liquid storage tanks of metal; 
Industrial tanks of metal; Liquefied gas tanks of 
metal, tanks of metal; Pulley of metal; Springs (metal 
hardware); Valves of metal (other than parts of 
machines); Packaging containers of metal; 
Containers of metal (storage, transport), Preserving 
boxes of metal; Transport pallets of metal; Plugs of 
metal; Manhole covers of metal; Handling pallets of 
metal; artificial gathering-place for fish; Greenhouses 
of metal, transportable; Paint spraying booths, of 
metal; Cages of metal for poultry farming; Beacons of 
metal, non-luminous; Signs, non-luminous and non-
mechanical, of metal, for roads; Points (Railway-); 
point indicator of metal; fittings of metal; flanges of 
metal (collars); key, cotter; Anchors, Mooring bollards 
of metal; Bollard of metal; Anvils; Cramps of metal 
(crampons); swage block; Wire gauze; Wire of 
common metal; Chains for dogs; Household Water 
tanks of metal; Tool boxes of metal (empty); Ladders 
of metal; steps (ladders) of metal; Nameplate of 
metal; doorplate of metal; Towel dispensers, fixed, of 
metal; Letter boxes of metal; Blinds of metal; 
Standing signboard of metal; Tombs of metal; 
Tombstone plaques of metal; Buckles of common 
metal; Ferrules of metal for walking sticks; Crampons 
(climbing irons), Diving boards of metal; Spurs. 

ברזל ופלדה, בלתי מחושלים או מחושלים-למחצה; מתכות 
נפוצות והסגסוגות שלהן, בלתי מחושלות או מחושלות-למחצה; 
זירקוניום והסגסוגות שלהם; אלומיניום והסגסוגות שלהם; 
גיליונות ולוחות ממתכת; עופרת ממתכת; ציפויי מגו ממתכת 

לבנייה; דלת וחלון ממתכת; קופות לכסף מזומן ממתכת; חלקים 
מתכתיים; בניינים ממתכת; מיכלי אחסון נוזל ממתכת; מיכלים 
תעשייתיים ממתכת; מיכלי גז נוזלי ממתכת, מיכלים ממתכת; 
גלגלת ממתכת; קפיצים (כלי מתכת); שסתומים ממתכת (מלבד 
חלקים של מכונות); מכולות אריזה ממתכת; מכולות ממתכת 
(אחסון, הובלה), קופסאות שימור ממתכת; משטחי שינוע 
ממתכת; מגופות ממתכת; כיסויים לפתחי כניסה ממתכת; 

משטחי טיפול ממתכת; מקום קיבוץ מלאכותי לדגים; חממות 
ממתכת, ניתנות לשינוע; תאי ריסוס צבע, ממתכת; כלובים 
ממתכת לגידול עופות; משואות מתכת שאינן זוהרות; שלטי 
מתכת, שאינם זוהרים ושאינם מכאניים, לדרכים; פסי-מעבר 

(רכבת-); מחוון פסי-מעבר ממתכת; מתאמים ממתכת; דיסקים 
ממתכת (קולרים); מפתח, יתד; עוגנים; עמודי עגינה ממתכת; 
עמוד מתכת; סדנים; מלחציים ממתכת (קרמפונים); בלוק 
הטבעה; רשת תיל; תיל ממתכת נפוצה; שרשראות לכלבים; 
מיכלי מים ביתיים ממתכת; ארגזי כלים ממתכת (ריקים); 

סולמות ממתכת; שלבים (סולמות) ממתכת; שלט שם ממתכת; 
שלט לדלת ממתכת; מנפיקי מגבות, מקובעים, ממתכת; תיבות 
מכתבים ממתכת; וילונות ממתכת; שלטים עומדים ממתכת; 

קברים ממתכת; לוחות מצבה ממתכת; אבזמים ממתכת נפוצה; 
טבעות חיזוק ממתכת למקלות הליכה; קרמפונים (ברזלי 

טיפוס); קרשי קפיצה למים ממתכת; דורבנים. 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 7 סוג: 7

Steam engine boilers, Boiler tubes;　Steam turbines 
/ Gas turbines for land & marine use, Water turbines, 
Wind turbines;　Power generating systems, 
Combined cycle plants; Wind power plants;　 
Engines for industrial/marine & agricultural use;  
Engines for boats; Injectors for engines; Ignition 
devices for engines;  Engine valves; Generators of 
electricity; Diesel engine generators; Electric motors 
other than for land vehicles; Turbochargers; 
Propulsion mechanisms other than for land vehicles; 
Control mechanisms for engines / motors; Pumps; 
Centrifugal pumps; Turbo-molecular vacuum pumps; 
Blowing machines for compression/ exhaustion and 
transport of gases; Apparatus for separating gases 
by pressure swing adsorption; Compressors for air 
conditioning and refrigerators; condensing units; Oil 
purifying centrifuges; Rotary drum filter; Horizontal 
tilting pan filter; Heat exchangers; Sludge collectors; 
Continuous edible oil extraction plants; Machine 
tools; Apparatus for machining with computerized 
control devices; Drilling bits; Drilling rods; Carbide 
tools; Molds; Grinding machines; Milling machines; 
Roller bridges; Mill cranes; Container cranes; 
Transfer cranes; Floating cranes; Climbing cranes; 
Unloaders; Loaders; Derricks; Belt conveyors; 
Handling apparatus for loading and unloading; Iron 
and steel manufacturing machines, Rolling mills; 
Plastic moulding machines; Tire vulcanizers; Textile 
machines; Film production machines; Paper making 

דוודים למנועי קיטור, צינורות דוד, טורבינות קיטור /טורבינות גז 
לשימוש יבשתי וימי, טורבינות מים, טורבינות רוח, מערכות 
הפקת אנרגיה, תחנות כוח במחזור משולב, תחנות טורבינות 
רוח, מנועים לשימוש תעשייתי/ימי וחקלאי, מנועי סירות, 

מזרקים למנועים, התקני הצתה למנועים,  שסתומי מנועים, 
מחוללי זרם, מחוללים המונעים בדיזל, מנועים חשמליים מלבד 
אלה של רכב יבשתי, מגדשי טורבו, מנגנוני הנעה מלבד אלה 
של רכב יבשתי, מנגנוני בקרה למנועים / מוטורים, משאבות, 
משאבות צנטריפוגליות, משאבות ואקום טורבו-מולקולריות, 
מכונות ניפוח לדחיסה/פליטה והובלת גזים, מערכת להפרדת 

גזים על-ידי ספיחה בחילופי לחץ, מדחסים למיזוג אוויר 
ולמקררים, יחידות עיבוי, צנטריפוגות לטיהור שמן, מסנן תוף 
סיבובי, מסנן כברת רכינה אופקית, מערבלים, מחליפי חום, 
קולטי בוצה, מתקני מיצוי רציף של שמן מאכל, כלי מכונות, 
מערכות עיבוד מכני עם התקני בקרה ממוחשבים, מקדחים, 
מוטות קידוח, כלי קרביד, תבניות,  מכונות השחזה, כרסומות, 

גשרי גלילים, עגורני בתי חרושת, עגורני מכולות, עגורני 
העברה, עגורנים צפים, עגורני טיפוס, פורקים, מעמיסים, 

מתקני דריק, מסועי רצועה, מערכות ניטול להעמסה ופריקה, 
מכונות לייצור ברזל ופלדה, מערגולות, מכונות לדפיסת 

פלסטיק, מגפרי צמיגים, מכונות טקסטיל, מכונות לייצור סרטים, 
מכונות לייצור והמרה של נייר, מכונות לאריזת מזון, מכונות 

לאריזת ואקום, ציוד לביקבוק ושימורים, ממלאי בקבוקים, מנקי 
בקבוקים, ממלאי שימורים, אוטמי קופסאות שימורים, מכונות 
הדפסה למטרות תעשייתיות, מכונות הדפסה, מדפסות אופסט, 

מדפסות אופסט רציף, מכונות כביסה, רובוטים לשימושים 
תעשייתיים, יחידות קידוח ימי,מתקני הפקת נפט וגז, מכונות 
בנייה, מחפרים הידראוליים, מכונות לחיפוי דרכים,  מכונות 
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and converting machines; Food packaging machines; 
Vacuum packaging machines; Bottling & canning 
equipments; Bottle fillers; Bottle cleaners; Can fillers; 
Can seamers; Press machines for industrial 
purposes; Printing machines, Offset presses, Web 
offset presses; Washing machines (laundry); Robots 
for industrial uses; Offshore drilling units;, Oil & Gas 
production plants; Construction machines; Hydraulic 
excavators; Road paving machines;  Road making 
machines; Road surface recycling machines; Motor 
graders; Wheel loaders; Bulldozers; Boring 
machines; Track type loaders; Crawler drills; Shield 
machines; Hydraulic equipments; Clutches other than 
for land vehicles; Carburetor units; Power 
transmissions; Gear boxes/Reduction gears other 
than for land vehicles; Torque convertors;　Springs; 
Agricultural machines; Power tillers; Combine 
harvesters; Threshing harvesters; Paddy 
transplanters; Grass cutting mowers; Lawn mowers; 
Grain driers; Elevators; Escalators; Industrial sewing 
machines; Clutch motors for sewing machines; 
Clutch motors; Generators; Compressors for air 
conditioning and refrigerators; Condensing units; 
Electronic controlled injection unit; Distributors for 
motor vehicles; Ignition coils for automobiles; 
Electronic controlled feed back carburetor unit; 
Ignition coils; Ignitors; Home pumps; Hoist; Starter 
motors for vehicles; Switch gear; Electrical discharge 
machines; Cylindric clamp machines; Seam welders; 
Induction heating machines for iron and steel; 
Industrial robot for craning apparatus; Governors; 
Magnetic valves; Gearless traction machines; Fans 
for motors and engines; Oil rotary vacuum pumps; 
Aerators; Heat-making machines; Electrically control 
sewing machines; Starters for motors and engines; 
Clutch motors for sewing machine; Servo motors for 
sewing machine; Dynamos; Hydro turbine 
generators; Pulse-width modulating generators; 
Electric home mixers; Home washing machines; 
Ironing machines; Electric kitchen machines; Oil filter 
for vehicles; Air filter for vehicles; Pistons of engine; 
Parts and accessories of respective items of goods 
abovementioned; Agitators; Carburetors; Centrifuges 
machines; geothermal electric power generating 
installations; Cogeneration electric power generating 
installations; Diesel engines other than for land 
vehicle; Steam engines other than for land vehicle; 
Jet engines other than for land vehicle; Centrifuges
[machines]; Oil purifiers for the purification of fuel, 
lubricating and hydraulic oils; Automatic self-cleaning 
type strainers for removing solids from liquids in oil 
pipeline systems; Sulfuric acid producing 
installations; Polyacetal producing installations; 
Formalin synthesis producing installations, Ethylene 
producing installations; Carbon black producing 
installations; Cutting machines; Oil storage and 
distribution installations; Rotary tillers for agricultural 
use; Hullers for removing chaffs of grains; Electric 
motors other than for land vehicle; Geared motors 
other than for land vehicle; Ionized cluster beam 
apparatus for material working; Brushless exciting 
machines for use in electric motors other than for 
land vehicle; electric discharge machines for metal 
working; electric welding apparatus;  self-setting 
petrol or fuel pump; electric door opener; electric 
vending machine; Lift operating apparatus;air cooled 
condenser; condensing unit; electric juicer; furnace; 

לסלילת דרכים, מכונות למחזור רובד כביש, מפלסות ממנועות, 
מעמיסים אופניים, דחפור, מכונות קדיחה, מעמיס זחלי, 

מקדחים זחליים, מכונות מגן, פריטי ציוד הידראולי, מצמדים 
מלבד אלה של רכב יבשתי, יחידות מאייד, ממסרות חשמליות, 
תיבות הילוכים/ממסרות הפחתת מהירות מלבד אלה של רכב 
יבשתי, ממירי מומנט, קפיצים, מכונות חקלאיות, קלטרות 
מכניות, מקצרות קומביין, קומביין תבואות, משתילות אורז, 
מקצרות דשא, מכסחות דשא, מייבשי גרעינים, מעליות, 

דרגנועים, מכונות תפירה תעשייתיות, מנועי מצמד עבור מכונות 
תפירה, מנועי מצמד, מחוללים, מדחסים למיזוג אוויר 

ולמקררים, יחידות עיבוי, יחידת הזרקה מבוקרת אלקטרונית, 
מפלגים לכלי רכב מנועיים, סלילי הצתה עבור רכב מנועי, 
יחידת מאייד עם משוב מבוקר אלקטרונית, סלילי הצתה, 

מצתים, משאבות ביתיות, מנוף, מתנעים לכלי רכב, ציוד מיתוג, 
מכונות אלקטרו אירוזיה, מכונות דפינה גלילית, רתכות תפר, 
מכונות חימום בהשראה עבור ברזל ופלדה, רובוט תעשייתי 

עבור מערכות עגורן, וסתים, שסתומים מגנטיים, מכונות הנעה 
ללא הילוכים, מאווררים למנועים, משאבת ואקום סיבוביות 

לשמן, מכשירי אוורור, מכונות מחוללות חום, מכונות תפירה עם 
בקרה חשמלית, מתנעים עבור מנועים, מנועי מצמד עבור 
מכונת תפירה, מנועי סרוו עבור מכונת תפירה, מעוררים, 

מכשירי דינמו, מחוללים המונעים בטורבינת מים, מחוללי אפנון 
רוחב דופק, מערבלים ביתיים חשמליים, מכונות כביסה ביתיות, 
מעגילות, מכונות מטבח חשמליות, מסנן שמן לכלי רכב, מסנן 
אוויר לכלי רכב, בוכנות למנוע, חלקים ואביזרים של הפריטים 

הנזכרים לעיל, מבחשים, מאיידים, מכונות צנטריפוגות; 
התקנים מחוללי כח חשמלי גיאותרמיים; התקנים מחוללי כח 
חשמלי לקֹוגֶנֶרַצְיָה; מנועי דיזל מלבד עבור רכבי שטח; מנועי 
קיטור מלבד עבור רכבי שטח; מנועי סילון מלבד עבור רכבי 
שטח; צנטריפוגות [מכונות]; מטהרי שמן עבור הטיהור של 
שמני דלק, סיכה והידראולים; מסננים מסוג של ניקוי עצמי 

אוטומטי להסרה של מוצקים מנוזלים במערכות צנרות השמנים; 
התקנים ליצור חומצה גופרתית; התקנים ליצור פוליאצטל; 

התקנים ליצור סינטזת פורמלין, התקנים ליצור אתלין; התקנים 
ליצור שחור פחם; מכונות חיתוך; התקנים להפצה ואחסון 
שמנים; ידיות הגה סיבוביות לשימוש חקלאי; קולפני לטש 

להסרת מוץ מדגנים; מוטורים חשמליים מלבד עבור רכבי שטח; 
מוטורי הילוכים מלבד עבור רכבי שטח; מכשיר אלומת צביר 
מיונן לעיבוד חומרים; מכונות הנעה ללא מברשות לשימוש 
במוטורים חשמליים מלבד עבור רכבי שטח; מכונות פריקה 
חשמליות לעיבוד מתכת; מכשירי ריתוך חשמליים; משאבות 
פטרול או דלק בכוונון עצמי; פותח דלתות חשמלי; מכונת מכר 
חשמלית; מכשירי הפעלת מעליות; מדחס אויר מצונן; יחידת 
דחיסה; מסחטה חשמלית; כבשן; ציוד לדישון פסולת; סלילי 
הצתה לכלי רכב; מפיצים לכלי רכב מוטוריים; תמסורת 

אוטומטית עם בקרה אלקטרונית עבור כלי רכב; שסתום מחזור 
גזי פליטה עבור כלי רכב; וסתים לקרונות; אלטרנאטורים לכלי 
רכב; מוטרי מתנע לכלי רכב; משאבות דלק לכלי רכב; מסנני 
אוויר לכלי רכב; מסנני שמן לכלי רכב; מגנטואים לרכבי שטח; 
משאבות ואקום לרכבי שטח; מצתים לרכבי שטח; מפיצים 

חשמליים לרכבי שטח.                                                       
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refuse composting equipment; ignition coils for 
vehicles; Distributors for motor vehicles; Electronic 
controlled automatic transmission for vehicles; 
Exhaust gas recirculator valve for vehicles; 
Governors for rail-car; Alternators for vehicle; Starter 
motors for vehicle; Fuel pumps for vehicle; Air filter 
for vehicles; Oil filter for vehicles; Magnetos for land 
vehicle; Vacuum pumps for land vehicle; Igniters for 
land vehicle; Electric distributors for land vehicle.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  Class: 9 סוג: 9

moisture meter; automatic titrator; total nitrogen 
analyzer; total organic halogen analyzer; total sulfur 
analyzer; total sulfur chloride analyzer; electronic 
controlled air flow sensor for vehicle; crank angle 
sensor for vehicle; knock sensor for vehicle; steering 
angle velocity sensor; throttle sensor for vehicle; 
pressure sensor; infrared imaging apparatus; image 
sensor; thermometer; electricity meter; thermostat; 
dynamo meter; watt-hour meter; magnetic field 
sensor; transmission tester for vehicle; wheel slip 
detector; airport surface detector; testing equipment; 
gas testing apparatus; material testing apparatus; 
shape meter; gyroscope; accelerometer; inertial 
guidance apparatus; optic sensor head; ultrasonic 
flow detector; ultrasonic sensor; surveying 
instrument; radiological apparatus for industrial 
purpose; cyclotron, ozonizer; electrolysis vessel; 
magnetic contactor; electrical contact point; industrial 
time switch; electric switch; magnetic switch; switch 
box; circuit breaker; gas circuit breaker; circuit closer; 
current limiter; electric relay; capacitor; rectifier; 
commutating apparatus; arrester; transformer; 
inverter; reactor; electric connector; electric 
resistance; fuse; permanent magnet; solenoid; 
superconduction magnet; accelerator magnet; 
electric coil; electromagnetic coil; brushless exciter; 
electric converter; electric regulator; switch gear; 
switch board; electric rotation machine; control panel 
for transmission system; control panel for power 
plant; distribution board; AC power controller; control 
apparatus for parking system; electric apparatus for 
parking fee payment; boiler control apparatus; 
controller for factory automation; laser not for medical 
use; numerical control apparatus; sequencer; 
programmable controller for factory automation; 
supervisory control apparatus; plant controller; 
monitoring system for power transmission and 
distribution; electric installation for remote control of 
industrial operation; motor control center for plant; 
building automation apparatus; code converter; 
training simulator for power plant; simulator for 
steering and control of vehicle; driving ability 
checking apparatus; auto cruise control apparatus for 
vehicle; monitoring apparatus for vehicle; electronic 
control unit for engine of vehicle; ignitor for vehicle; 
electric distributor for vehicle; electronic power 
steering control unit for vehicle; electric cable; optical 
fiber cable; optical fiber; fiber optical instruments and 
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; microscope; telescope; fiber scope; 
spectacle; copying apparatus; photographic camera; 
cash register; home security alarm; fire alarm; fire 
extinguisher; automatic music apparatus; diving 
equipment; lifejacket; glove for protection against 
accident; processed glass not for building; signaling 
apparatus; transmission apparatus; telephone 

מד לחות, טיטרטור אוטומטי, נתח חנקן כללי, נתח הלוגן אורגני 
כללי, נתח גופרית כללית, נתח כלוריד גופרית כללית, חיישן 
זרימת אוויר מבוקר אלקטרונית לרכב, חיישן זווית ארכובה 

לרכב, חיישן דפיקות לרכב, חיישן מהירות זוויתית בהיגוי, חיישן 
מצערת לרכב, חיישן לחץ, מערכת דימות אינפרה-אדומה, 
חיישן תמונה, מד חום, מד צריכת חשמל, תרמוסטט, 

דינמומטר, מד ואט-שעה, חיישן שדה מגנטי, מבדק ממסרת 
לרכב, גלאי החלקת גלגלים, גלאי עצמים על מסלול שדה 
תעופה, ציוד בדיקה, מערכת בדיקת גז, מערכת בדיקת 
חומרים, מד צורה, גירוסקופ, מד תאוצה, מערכת הנחיה 

אינרציאלית, ראש חיישן אופטי, גלאי זרימה על קולי, גלאי על 
קולי, מכשיר מדידות קרקע, מערכת רדיולוגית למטרה 

תעשייתית, ציקלוטרון, אוזונטור, תא אלקטרוליזה, מגען מגנטי, 
נקודת מגע חשמלית, מתג זמן תעשייתי, מתג חשמלי, מתג 
מגנטי, קופסת מיתוג, מפסק אוטומטי, מפסק אוטומטי לגז, 
סוגר מעגלים, מגביל זרם, ממסר חשמלי, קבל, מיישר זרם, 

מערכת היפוך זרם, מגן ברק, שנאי, מהפך, כור, מחבר חשמלי, 
התנגדות חשמלית, נתיך, מגנט קבוע, סולנואיד, מגנט 

מוליכות-על, מגנט מאיץ, סליל חשמלי, סליל אלקטרומגנטי, 
מעורר נטול מברשות, ממיר חשמלי, וסת חשמלי, ציוד מיתוג, 
לוח מיתוג, מכונת סיבוב חשמלית, לוח בקרה עבור מערכת 
הולכה, לוח בקרה עבור תחנת כוח, לוח חשמל, בקר זרם 

חילופין, מערכת בקרה עבור מערכת חניה, מערכת בקרה עבור 
תשלום דמי חניה, מערכת לבקרת דוודים, בקר עבור אוטומציה 
של מפעלים, לייזר לא לשימוש רפואי, מערכת בקרה מספרית, 

בקר רצף (סיקוונסר), בקר מתוכנת עבור אוטומציה של 
מפעלים, מערכת לבקרת פיקוח, בקר מתקנים, מערכת ניטור 
להולכת וחלוקה של חשמל, מתקן חשמלי עבור שליטה מרחוק 
בפעולה תעשייתית, מרכז בקרת מנועים עבור מתקנים, מערכת 
לאוטומציה של בניינים, ממיר קוד, מדמה אימון עבור תחנת 
כוח, מדמה להיגוי ובקרה של רכב, מערכת לבדיקת יכולת 
נהיגה, מערכת בקרת שיוט אוטומטית לרכב, מערכת ניטור 
לרכב, יחידת בקרה אלקטרונית למנוע של רכב, מצת לרכב, 
מפלג חשמלי לרכב, יחידת בקרה להיגוי כוח אלקטרוני עבור 
רכב, כבל חשמל, כבל סיב אופטי, סיב אופטי, מערכת ומכשור 
סיבים אופטיים, חלקים ואביזרים עבור כל המוצרים שלעיל, 
מיקרוסקופ, טלסקופ, פיברסקופ, משקפיים, מערכת העתקה, 
מצלמה פוטוגרפית, קופה רושמת, אזעקה ביתית, אזעקת אש, 
מטפה, מערכת מוזיקה אוטומטית, ציוד צלילה, חליפת צלילה 

רטובה, חליפת הצלה, כפפת הגנה מפני תאונה, זכוכית 
מעובדת לבניין, מערכת איתות, מערכת הולכה, מערכת טלפון, 

טלפון נייד סלולרי, טלפון נייד, מכונת טלקס, וידיאו טלפון 
לדלת, אינטרקום, מערכת מיתוג מנות, נתב, מודם, מכשיר 
פקס, ממיר תדר דיבור, מרבב דיגיטלי בחלוקת זמן, ציוד 

לריבוב מעגלים דיגיטליים, ציוד שידור אופטי, אנטנה, מערכת 
רדאר, מכשיר שלט-רחוק, לוויין מלאכותי, רדיו, רדיו למכונית, 
מערכת סטריאו, סטריאו לרכב, מקול, רמקול, ארון למערכת 
סטריאו, נגן שמע דיגיטלי, מערכת להקלטה ו/או לשחזור צליל 
ו/או תמונה וחלקיה, מקלט טלוויזיה, מקלט טלוויזיה להקרנה, 
מערכת ניווט, מערכת ניווט דופלר, נגן תקליטורים, נגן קסטות 
וידיאו, מקליט קסטות וידיאו, נגן די.וי.די., מקליט די.וי.די., 
מצלמת וידיאו, מצלמת פיקוח, מקרן וידאו, מעבד העתקת 
וידיאו, מקרן גביש נוזלי, מטול עילי, מקליט תמונות, צ'נג'ר, 
מדפסת וידיאו צבעונית, מדפסת צבעונית דיגיטלית, מדפסת 
לשימוש עם מחשב, מדפסת תרמית, מגבר, מגבר אופטי, 

קופסת סיימים אופטיים, מנקה ראשים, מנקה דיסקים, מוביל גל 
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apparatus; cellular mobile telephone; mobile 
telephone; telex machine; video door phone; 
intercom; packet switching apparatus; router; 
modem; facsimile machine; voice-frequency 
converter; time-division digital multiplexer; digital 
circuit multiplication equipment; optic transmitting 
equipment; antenna; radar apparatus; remote control 
instrument; artificial satellite; radio; car radio; stereo 
apparatus; car stereo; record player; speaker; stereo 
component cabinet; digital audio player; apparatus 
for recording and/or reproducing sound and/or image 
and parts thereof; television receiver; projection 
television receiver; navigational apparatus; doppler 
navigation apparatus; CD player; video cassette 
player; video cassette recorder; DVD player; DVD 
recorder; video camera; supervisory camera; video 
projector; video copy processor; liquid-crystal 
projector; overhead projector; image recorder; CD 
changer; color video printer; digital color printer; 
printer for use with computer; thermal printer; 
amplifier; optical amplifier; optical terminal box; head 
cleaner; disk cleaner; waveguide; surface acoustic 
wave device; cathode ray tube; projection screen; 
sound recorded magnetic tape; recorded compact 
disk; recorded video disc and tape; consumer video 
game; computer; microcomputer; central processing 
unit; calculator; recorded computer software; data 
logger; monitor; display monitor; liquid-crystal 
display; word processor; computer keyboard; 
computer peripheral device; display panel; scanner; 
disk drive for computer; optical library unit; bar code 
reader; magnetic data media; magnetic encoded 
card; magnetic disk; optical disk; floppy disk; 
compact disk; IC card; data processing apparatus; 
electronic pen; computer memory; semiconductor 
device; power module; transistor; integrated circuit; 
read only memory; random access memory; thyristor; 
diode; light emitting diodes; printed circuit; electric 
iron; electric buzzer; dry battery; electric battery for 
vehicle; solar battery; secondary battery; charger for 
electric battery; Ozonisers [ozonators], luminous or 
mechanical; Capacity measures; Densimeters; 
Densitometers; Detectors; Distance measuring 
apparatus; Dynamometers; Gasometers; Battery 
chargers; Battery boxes; Frequency meters; 
Galvanometers; Voltmeters; Satellite navigational 
apparatus. 

מיקרו, התקן גלי שטח אקוסטיים, שפופרת קרניים קתודיות, 
מסך הקרנה, סרט מגנטי מוקלט, דיסק קומפקטי מוקלט, דיסק 
וסרט וידיאו מוקלט, משחק וידיאו ביתי, מחשב, מחשב מיקרו, 
יחידת עיבוד מרכזית, מחשבון, תוכנת מחשב מוקלטת, רשם 
נתונים, מוניטור, צג, צג גביש נוזלי, מעבד תמלילים, מקלדת 
מחשב, התקן היקפי למחשב, לוח תצוגה, סורק, כונן דיסק 
למחשב, יחידת ספרייה אופטית, קורא ברקוד, מדיית נתונים 
מגנטית, כרטיס מקודד מגנטי, דיסק מגנטי, דיסק אופטי, 

דיסקט, דיסק קומפקטי, כרטיס איי.סי., מערכת עיבוד נתונים, 
עט אלקטרוני, זיכרון מחשב, התקן מוליך למחצה, יחידת כוח, 
טרנזיסטור, מעגל משולב, זיכרון קריאה בלבד, זיכרון גישה 

אקראית, תיריסטור, דיודה, דיודות פולטות אור, מעגל מודפס, 
מלחם חשמלי, זמזם חשמלי, סוללה יבשה, מצבר חשמלי 
לרכב, מצבר סולרי, סוללה משנית, מטען למצבר חשמלי, 

אוזונטורים, נהורניים או מכניים, אמצעי קיבולת, מדי צפיפות, 
מדי צפיפות פוטוגרפית, גלאים, מערכת למדידת מרחק, 
דינמומטרים, גזומטרים, מטעני סוללות, בתי סוללות,  מדי 

תדר, גלוונומטרים, וולטמטרים, מערכת ניווט לוויינית.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 1431/08/2016



Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; fluorescent lamp; pocket 
search light; luminous tube for lighting; boiler other 
than parts of machine; heating apparatus and 
installation; heating element; water heater; heat 
pump; road heating apparatus; floor heating 
apparatus; Heat exchangers for use in air 
conditioning and refridgeration apparatus; solar water 
heater; room heater(gas, oil, electric); pocket 
warmer; refrigerating appliance and installation; 
refrigerating container; refrigerator; refrigerating 
show-case; freezing appliance and installation; 
freezer; ice chest; cooling appliance and installation; 
cooling installations for liquid; heat pump chiller; 
chilling unit; brine chiller; liquid chilling equipment; 
cooling tower; apparatus for drying; air drier; 
evaporator; hand drying apparatus for washroom; air 
filtering apparatus; steam generating apparatus; air 
deodorizing apparatus; room air conditioner; 
packaged air conditioner; room cooler; air conditioner 
for vehicle; Air purifiers; dehumidifier; humidifier; 
apparatus for ventilating; electric fan; ventilator; 
ventilation hood; apparatus for water supply and 
sanitary purpose; water purifying apparatus; heating 
and hot water supplying apparatus; filter for drinking 
water; mineral water maker; electric radiator; bath 
installation; washer for water tap; toilet stool unit with 
washing water squirter; cooking apparatus and 
installation; microwave oven; electric kettle; electric 
jar pot; electric rice cooler; hot plate; cooker with 
induction heater; kitchen range; toaster; electric 
coffee maker; electric blanket not for medical; hair 
drier; electrically hair waving apparatus; electric foot 
warmer; electric carpet; electric clothes drying 
apparatus; electric blanket drying apparatus; nuclear 
reactor; air pollution control plant; kiln; incinerator; 
Fast neutron blanket for use in nuclear power plant; 
Neutron accelerators for use in nuclear power plant ; 
installation for processing nuclear fuel and nuclear 
modeling material; vessel not including in other class; 
pressure vessel; Crucibles for use in nuclear power 
plant; burner; separator and purifier of waste liquid; 
purification installation for sewage; desalination plant; 
waste water treatment tank; Acetylene generators; 
Polymerisation installations; Ovens; Solar furnaces; 
Water softening apparatus; Water supply 
installations; Desulfurization installations; Water 
intake apparatus; CO2 recovery equipment from flue 
gases of combustion apparatus such as boilers; 
Solar collectors[heating]; nuclear power plants and 
related equipments; Decontamination apparatuses 
for use in nuclear power plants; Autoclaves; water 
purifying machines; Steam turbine generators. 

מערכת לתאורה, נורה פלואורנית, פנס כיס, צינור נהורני 
לתאורה, דוד מלבד חלקים למכונה, מערכת ומתקן לחימום, גוף 
חימום, חמם מים, משאבת חום, מערכת חימום לדרך, מערכת 
חימום לרצפה, מחליפי חום לשימוש במתקני מיזוג וצינון אויר; 
מחמם מים סולרי, מחמם חדרים (גז, נפט, חשמלי), מחמם 
כיסים, מכשיר ומתקן קירור, מכולת קירור, מקרר, מקרר 
תצוגה, מכשיר ומתקן הקפאה, מקפיא, תיבת קרח, מכשיר 
ומתקן צינון, מתקני צינון לנוזלים, מצנן משאבת חום, יחידת 
צינון, מצנן תמלחת, ציוד לקירור נוזלים, מגדל קירור, מערכת 
לייבוש, מייבש אוויר, מאדה, מערכת ייבוש ידיים לחדר רחצה, 
מערכת סינון אוויר, מערכת מחוללת קיטור, מערכת הפגת 

ריחות, מזגן אוויר לחדר, מזגן אוויר נייד, מצנן לחדר, מזגן אוויר 
לרכב, מטהרי אוויר, מייבש אוויר, מחולל לחות, מערכת 

לאוורור, מאוורר חשמלי, מאוורר, קולט אדים, מערכת לאספקת 
מים ולמטרה תברואתית, מערכת טיהור מים, מערכת חימום 
ואספקת מים חמים, מסנן למי שתייה, מכין מים מינרלים, 

רדיאטור חשמלי, מתקן אמבטיה, שוטף לכיור, יחידת אסלה עם 
מזלף מים לשטיפה, מערכת ומתקן לבישול, תנור מיקרוגל, 

קומקום חשמלי, מיחם, סיר אורז חשמלי, פלטה חשמלית, סיר 
עם גוף חימום השראתי, תנור משולב, מצנם, מכונת קפה 
חשמלית, שמיכה חשמלית לא לשימוש רפואי, מייבש שיער, 
מערכת סלסול שיער חשמלית, מחמם רגליים חשמלי, שטיח 
חשמלי, מערכת ייבוש בגדים חשמלית, מערכת ייבוש שמיכות 
חשמלית, כור גרעיני, מתקן בקרת זיהום אוויר, תנור, משרפה, 
מעטה ניטרונים מהירים לשימוש במפעל אנרגיה גרעינית;, 

מאיצי ניטרונים לשימוש במפעל אנרגיה גרעינית; מתקן לעיבוד 
דלק גרעיני וחומר מידול גרעיני, כלי קיבול שאינם כלולים בסוג 
אחר, מכל לחץ, כורים לשימוש במפעל אנרגיה גרעינית; מבער, 
מפריד ומטהר לפסולת נוזלית, מתקן לטיהור שפכים, מתקנן 
התפלה, מכל לטיפול במי שפכים, מחולל אצטילן, מתקני 

פלמור, תנורים, כבשנים סולריים, מערכת ריכוך מים, מתקני 
אספקת המים, מתקני דסולפוריזציה, מערכת ממשך מים, ציוד 
לשיוב פחמן דו חמצני מגזי פלוש במערכות בעירה כגון דוודים, 
קולטים סולריים [חימום]; תחנות כח גרעיניות וציוד קשור; 
מכשירים לסילוק חומרים מזהמים לשימוש בתחנות כח 

גרעיניות; דודי עיקור; מכונות לטיהור מים; מחוללי טורבינות 
קיטור.                                                                            
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Class: 12 סוג: 12

Ships; Passenger ships; Cargo ships; Tankers; 
Railway carriages ; Working boats; Business planes; 
Transport aircrafts; Helicopters; Launch vehicles; 
Aero engines; Passenger cars; Sports cars; Buses; 
Trucks; Tractors; Trailers; Wagons; Vans; Motor 
cycles; Side cars; Electric vehicles; Forklift trucks; 
Dump trucks; Ambulances; Engines and motors for 
vehicles; Chassis for vehicles; Bodies for Vehicles; 
Tires and wheels for vehicles; Brakes for vehicles; 
Suspensions for vehicles; Seats for vehicles; Seat 
covers for vehicles; Wind screen for vehicles; Mirrors 
for vehicles; Bumpers for vehicles; Doors for 
vehicles; Steering system for vehicles; Steering 
wheels for vehicles; Wipers for vehicles; Body covers 
for vehicles; Air pumps for vehicles; Shock absorbers 
for vehicles; Direction signals for vehicles; Springs for 
vehicles; Converters for vehicles; Clutches for 
vehicles; Transmissions for vehicles; Electronic 
controlled suspension for vehicles; Power clutches 
for vehicles; Traction motors and gear unit for 
vehicles; Golf carts; Power window apparatus for 
vehicle; Electric motors for vehicle; Throttle bodies 
for vehicles; Antiskid brakes; Anti-theft devices for 
vehicles; Air-bag apparatus for vehicles; Horn for 
vehicles; Aerial Conveyors; Refrigerated vehicles 
Rolling stock for railways; Electro magnetic brakes 
for land vehicle; Electro magnetic clutches for land 
vehicle; Valves for land vehicle; actuators for land 
vehicle; Injection drivers for land vehicle; electronic 
controlled throttle body for vehicles; farm tractors; 
cigar lighter for vehicle; antiskid brake control unit for 
vehicle.

ספינות, ספינות נוסעים; ספינות מטען; מכליות; מובילי מסילות; 
סירות עבודה; יחידות עגינה לספינות; מטוסים עסקיים; כלי טיס 
לתחבורה; מסוקים; משגרים; מנועי טיסה; מכוניות נוסעים; 
מכוניות ספורט; אוטובוסים; משאיות; טרקטורים; נגררים; 

קרונות; טנדרים; אופנועים; סירות לאופנוע; כלי רכב חשמליים; 
מלגזות; משאיות רכינה; אמבולנסים; מנועים ומוטורים לכלי 

רכב; שלדות לכלי רכב; מרכבים לכלי רכב; צמיגים וגלגלים לכלי 
רכב; בלמים לכלי רכב; מתלים לכלי רכב; מושבים לכלי רכב; 

כיסויי מושבים לכלי רכב; שמשה קדמית לכלי רכב; מראות לכלי 
רכב; פגושים לכלי רכב; דלתות לכלי רכב; מערכת היגוי לכלי 
רכב; גלגלי הגה לכלי רכב; מגבים לכלי רכב; כיסויים לכלי רכב; 
משאבות אוויר לכלי רכב; בולמי זעזועים לכלי רכב; מאותתים 
לכלי רכב; קפיצים לכלי רכב; ממירים לכלי רכב; מצמדים לכלי 
רכב; תמסורות לכלי רכב; מתלים מבוקרים אלקטרונית לכלי 
רכב; מצמדי כח לכלי רכב; מנועי הנעה ויחידות הילוכים לכלי 
רכב; עגלות גולף; מערכת חלונות חשמליים לכלי רכב; מנועים 

חשמליים לכלי רכב; גופי מצערת לכלי רכב; בלמים נגד 
החלקה; מסנן שמן לכלי רכב; צופר לכלי רכב; מסועים אויריים; 

כלי רכב מקוררים, קרונות רכבת למסילות ברזל; בלמים 
אלקטרומגנטיים לכלי רכב יבשתי; מצמדים אלקטרומגנטיים 
לכלי רכב יבשתי;שסתומים לכלי רכב יבשתי; מפעילים לכלי 
רכב יבשתי; דחיפי הזרקה לכלי רכב יבשתי; גוף מצערת עם 

בקרה אלקטרונית עבור כלי רכב; טרקטורי משק; מציתי סיגרים 
לכלי רכב; יחידת בקרה לבלמים נוגדי החלקה עבור כלי רכב.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, unwrought or semi-
wrought; Services (tableware) of precious metal; 
Jewel cases of precious metal; Shoe ornaments (of 
precious metal); Jewellery; trinket [jewellery, jewelry 
(Am.)]; Cuff links; Precious stones; imitation of 
precious stones; Rough precious stones; Clocks; 
Watches; Memorial cup; Medals.   

מתכות יקרות והסגסוגות שלהן, בלתי מחושלות או 
מחושלות-למחיצה; סטים (כלי שולחן) ממתכת יקרה; תיבות 
תכשיטים ממתכת יקרה; קישוטים לנעל (ממתכת יקרה); 
תכשיטים; תכשיט זול (תכשיטים); חפתים; אבנים יקרות; 

חיקויים של אבנים יקרות; אבנים יקרות גולמיות; שעונים; שעוני 
יד; גביע זיכרון; מדליות.                                                     

                                                                      

Class: 17 סוג: 17

Articles of gutta-percha, rubber, also thermoplastic 
rubber and balata, the same also as synthetic 
products, as well as of other plastic materials gutta-
percha; rubber and balata, synthetic products in 
various forms such as pipes, waterproof sheetings for 
roofs as well as connecting strips and liners therefor, 
as buffers, paddings and coatings, rubber yarns, 
fibers, cords, strips, panels, bars; seals; insulating 
materials; hoses (not of metal); foils for printing 
plates, in particular carrier foils for flexible graphical 
printing plates as well as goods of the 
aforementioned materials as semi-finished products 
such as foils, pastes, plates and bars (all the 
aforementioned goods as far as included in class 17).

פריטים מגוטה-פרשה; גומי, גם גומי תרמופלסטי ובלאטה, 
ובאופן דומה גם מוצרים סינתטיים, וכמו כן חומרים פלסטיים 
אחרים גוטה-פרשה; גומי ובלאטה, מוצרים סינתטיים בצורות 
שונות כגון צינורות, מחצלות, יריעות חסינות מים לגגות וכמו כן 
רצועות מקשרות ודיפונים עבורם, כבלמים, ריפודים וציפויים, 
חוטי גומי, סיבים, פתילים, רצועות, פנלים, מעקים; איטום; 
חומרי בידוד; זרנוקים (לא ממתכת); ריקועים ללוחות דפוס, 
בייחוד ריקועים נישאים ללוחות דפוס גראפיים גמישים וכמו כן 
סחורות של החומרים המוזכרים לעיל כמוצרים חצי-מוגמרים 
כגון ריקועים, דבקים, לוחות, ומעקים ( כל הסחורות המוזכרות 
לעיל ככל שכלולות בסוג 17).                                              
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 1631/08/2016



Class: 19 סוג: 19

Non-metal mineral for building or construction; 
materials of ceramic for building; Bricks; Refractory 
construction material, not of metal; Asphalt; asphalt 
paving materials for building or construction; plaster; 
lime; gypsum (for building-); Buildings, not of metal; 
cement and cement ware; Timber (Manufactured-); 
Stone; Building glass; Board, powder of inorganic 
fiber (not of asbestos); Board of gypsum; Slag 
(Building material); Tar; Pitch; Greenhouses, 
transportable, not of metal; Non-metal artificial fish 
reefs; Paint spraying booths, not of metal; Cages for 
poultry (not of metal); road making sheets and strips 
of synthetic material; Beacons, not of metal, non-
luminous; Signs, non-luminous and non-mechanical, 
not of metal, for roads; liquid storage tanks of stone; 
industrial tanks of stone; household water tanks of 
stone; Water-pipe valves, not of metal or plastic; 
Mooring bollards, not of metal; sculpture of stone; 
sculpture of concrete; sculpture of marble; Letter 
boxes of masonry; luminaire of stone; Diving boards, 
not of metal; Tombs, not of metal; Tombstone 
plaques, not of metal.   

מינרל לא-מתכתי לבנייה או בינוי; חומרים מקרמיקה לבנייה; 
לבנים; מוצרים חסיני אש; חומרים סינטטיים לבנייה; אספלט; 
חומרי ריצוף אספלט לבנייה או בינוי; חומרים מגומי; טיח; סיד; 

גבס (לבנייה-); רשת מסיבים למניעת נפילה; בניינים, לא 
ממתכת; מלט וכלי מלט; קורות עץ (מיוצרות-); אבן; זכוכית 
לבנייה; מתאמים (לא ממתכת); לוח; אבקה מסיב לא אורגני 
(לא מאסבסט); לוח גבס; סיגים (חומרי בנייה); זפת; זיפות; 
חממות, ניידות, לא ממתכת; מקום מפגש לדגים מעשה 

ידי-אדם (לא ממתכת); תאי התזת צבע, לא ממתכת; כלובים 
לעופות (לא ממתכת); משטחים ורצועות מחומרים סינטטיים 
להכנת דרכים; אותות, לא ממתכת, לא-מאירים, שלטים לדרך, 
לא-מאירים ולא-מכאניים, לא ממתכת; מיכלי אחסון נוזל מאבן; 
מיכלים תעשייתיים מאבן; מיכלי מים ביתיים מאבן; שסתומי 

צינורות-מים, לא ממתכת או פלסטיק; סדני עגינה, לא ממתכת; 
פסל מאבן; פסל מבטון; פסל משיש; קופסאות מכתבים 

מלבנים; גופי תאורה מאבן; לוחות צלילה, לא ממתכת; קברים, 
לא ממתכת; מצבות, לא ממתכת.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; extracts for soups; 
extracts of meat; preserved, dried and cooked fruit 
and vegetables; jellies, in particular meat, fish, fruit 
and vegetable jellies; jam; eggs; milk and dairy 
products, namely butter, cheese, cheese food, quark, 
yoghurt, kefir, junket, powdered milk for food 
purposes, sour milk and sour cream, sour milk 
containing jam, cream, fruit jellies and jam containing 
yoghurt, fruit jellies containing sour milk as well as 
milk drinks with predominant milk content, cooking 
oils and fats; canned food, namely canned meat, fish, 
fruit and vegetables.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות למרקים, תמציות לבשר; 
פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; מקפאים, בייחוד 
מקפאי בשר, דגים, פירות וירקות; ריבות; ביצים; חלב ומוצרי 
מחלבה, דהיינו חמאה, גבינה, מזון מגבינה, זבדה, יוגורט, 
כפיר, חביצה, אבקת חלב למטרות מזון, חלב חמוץ ושמנת 
חמוצה, חלב חמוץ המכיל ריבה, שמנת, מקפאים וריבות 

מפירות המכילים יוגורט, מקפאים מפירות המכילים חלב חמוץ 
כמו כן משקאות חלב עם תוכן חלבי בולט, שמנים ושומנים 
לבישול; מזון משומר, דהיינו, בשר, דגים, פירות וירקות 

משומרים.                                                                       
                                                                                    

                                                              

Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; coffee 
substitute; cereal products (except fodder); bread; 
dough; flours; cereal flakes; grains namely wheat, 
soybean, corn, flour; cornflakes; fine bread; cakes 
and pastries; ice cream; honey; molasses syrup; 
yeast baking powder; edible salt; mustard; vinegar; 
sauces; salad dressings; spices; cooling ice (all 
goods as far as included in class 30).

קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; טפיוקה; סגו; תחליף קפה; מוצרי 
דגנים (מלבד מספוא); לחם; בצק; קמחים; פתיתי דגנים; דגנים, 

דהיינו חיטה, פולי סויה, תירס, קמח; פתיתי תירס; לחם 
משובח; עוגות ודברי מאפה; גלידה; דבש; סירופ מולסה; אבקת 
אפייה משמרים; מלח למאחל; חרדל; חומץ; רטבים; רטבים 

לסלט; תבלינים; קרח לקירור (כל הסחורות ככל שכלולות בסוג 
                                                                               .(30

                                                                      

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forest products, namely 
grains of seed and unprocessed cereals, eggs for 
hatching, living animals, unprocessed wood; fresh 
fruit and vegetables; fresh nuts; seeds; living plants 
and natural flowers; fodder, malt; seedlings. 

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות, דהיינו, גרעינים של זרעים דגנים 
לא מעובדים, ביצים לבקיעה, בעלי חיים חיים, עץ לא מעובד; 
פירות וירקות טריים; אגוזים טריים; זרעים; צמחים חיים 

ופרחים טבעיים; מספוא, לתת; שתילים.                               
                                                                              

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral waters and carbonated waters and 
other soft drinks; vegetable juices; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other products for the 
preparation of drink; Whey-containing drinks.

בירות; מים מינרלים ומי סודה ומשקאות קלים אחרים; מיצי 
ירקות; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ומוצרים אחרים 
להכנה של משקאות; משקאות המכילים מי-גבינה.                 

                                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 1731/08/2016



Class: 33 סוג: 33

Alcoholic drinks and spirits, as far as included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים וכהלים, ככל שכלולים בסוג 33.              
                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies; business appraisals; business 
inquiries; business investigations; business 
management and organization consulting; business 
management assistance; business research; 
commercial information agencies; commercial or 
industrial management assistance; data-processing; 
data-base management; compilation and 
maintenance of direct-mailing lists; import-export 
agencies; sales promotion; advisory services for 
business management, marketing research, 
marketing studies and statistical information; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; personnel management 
consultancy; recruitment; employment agencies; 
hotel management; all included in class 35.

סוכנויות פרסום; הערכות עסקיות; תשאול עסקי; חקירות 
עסקיות; ניהול עסקי וייעוץ ארגוני; סיוע בניהול עסקי; מחקר 
עסקי; סוכנויות למידע מסחרי; סיוע בניהול מסחרי ותעשייתי; 
עיבוד-מידע; ניהול מסד-נתונים; ההדרה וניהול של רשימות 
דיוור-ישיר; סוכנויות ייבוא-ייצוא; קידום מכירות; שירותי ייעץ 

לניהול עסקי, מחקר שיווקי, לימודי שיווק ומידע סטטיסטי; ארגון 
של תערוכות למטרות מסחר או פרסום; התייעצות לניהול אישי; 
גיוס; סוכנויות השמה; ניהול בתי מלון.                                   
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Class: 37 סוג: 37

Ship building; Aircraft and aerospace machine 
systems manufacturing; Repair and maintenance 
services of ships, ship propulsion apparatus such as 
contra-rotating propeller, steel structures such as 
bridges, tunnel ventilation equipments, steel tanks, 
hydraulic gates, steel stacks, automated parking 
systems, automated container handling transfer 
cranes; Repair and maintenance services of aero 
engines, fleet engines, space systems, missiles; 
Installation, repair and maintenance services of 
boilers, steam turbines, gas turbines, water turbines, 
engines for land and marine uses, chemical plants, 
and industrial plants; Construction, installation, repair 
and maintenance services of power generating 
plants, nuclear power plants, movable stand systems 
for large-scale stadiums; Repair and maintenance 
services of agricultural machinery, construction 
machinery, chemical machinery, iron and steel 
manufacturing machinery, plastic injection molding 
machinery; Repair and maintenance services of 
pumps, air blowers, transmission devices; Repair and 
maintenance services of pulp and paper machinery, 
printing machinery paper-converting machinery, food 
packaging machinery; Installation, repair and 
maintenance services of air pollution prevention 
plants, environmental control structures, refrigeration 
plants, air conditioning plants; Repair and 
maintenance services of machine tools, industrial 
robots, turbochargers, forklift trucks, tractors, special 
vehicles; Construction supervision services and 
construction planning services; Construction, 
reconstruction, and restoration of residential, retail, 
hotel, commercial, industrial and institutional 
properties; Building of civil works; Construction 
management of civil and infrastructure construction 
projects; Intallation and repair and maintenance 
services of air conditioning apparatus, electric 
appliances, elevators, escalators, freezing 
equipments, heating equipments, lighting apparatus 
and telephones; Installation, repair and maintenance 
services of computer hardware, office machines and 
equipments; Installation, repair and maintenance of 
film projectors, photographic apparatus, electric wires 
or cables, radio receivers, television receivers, 
electronics apparatus, fire alarms, burglar alarms, 
measuring or testing devices, lighting apparatus, 
medical apparatus, simulating apparatus, signalling 
apparatus and electric apparatus of vehicles, 
diagnosis of building, electric works, electrical 
communication works; Vehicles maintenance and 
repair; vehicle polishing; vehicle lubrication; vehicle 
greasing; vehicle wash; vehicle cleaning, anti-rust 
treatment for vehicles; vehicle service stations; 
vehicle reconstruction, vehicle equipment installation; 
Wind turbine installation; Installation of CO2 recovery 
equipment.

בניית ספינה; ייצור מערכות טיסה ומכונות תעופת חלל; שירותי 
תיקון ואחזקה של ספינות, מכשירי הנעת ספינה כגון מדחף 
סיבוב-נגד, מבני פלדה כגון גשרים, ציוד אוורור תעלות, מיכלי 

פלדה, גשרים הידראוליים, ערמות פלדה, מערכות חניה 
אוטומטיות, עגורנים אוטומטיים לטיפול בהעברת מכולות; 
שירותי תיקון ואחזקה במנועי אוויר, מנועי צי, מערכות חלל, 
טילים; שירותי התקנה, תיקון ואחזקה של דודים, טורבינות 

אדים, טורבינות גז, טורבינות מים, מנועים לשימושים יבשתיים 
וימיים, מפעלים כימיים ומפעלים תעשייתיים; שרותי בינוי, 
התקנה, תיקון ואחזקה של תחנות ליצירת כוח, תחנות כוח 
גרעיניות, מערכות דוכנים ניידות עבור אצטדיונים בקנה מידה 
גדול; שירותי תיקון ואחזקה של מיכון חקלאי, מיכון לבנייה, 
מיכון כימי, מיכון לייצור ברזל ופלדה, מיכון הזרקת עיצוב 

פלסטיק; שירותי תיקון ותחזוקה של משאבות, מפוחי אוויר, 
התקני תמסורת; שירותי תיקון ותחזוקה של עיסת נייר ונייר, 
מיכון דפוס, מיכון להמרת נייר, מיכון לאריזת מזון; שירותי 

התקנה תיקון ותחזוקה של מפעלים למניעת זיהום אוויר, מבני 
בקרה סביבתיים, מפעלי קירור, מפעלי מיזוג אוויר; שירותי 
תיקון ותחזוקה של כלי מכונות , רובוטים תעשייתיים, מגדשי 
טורבו, משאיות מלגזה, טרקטורים, כלי רכב מיוחדים; שירותי 
פיקוח בנייה ושירותי תכנון בנייה; בנייה, שחזור ושיקום של 
שטחים למגורים, קמעונאיים, מלונות, מסחריים ותעשייתיים; 
מבנים של עבודות ציבוריות; ניהול בנייה של מיזמי בנייה 

ציבוריים ותשתיות; שירותי התקנה ותיקון ותחזוקה של מכשירי 
מיזוג אוויר, מכשירים חשמליים, מעליות, מדרגות נעות, ציוד 

הקפאה, ציוד חימום, מכשירי תאורה וטלפונים; שירותי התקנה, 
תיקון ותחזוקה של חומרת מחשב, מכונות וציוד משרדי; 
התקנה, תיקון ותחזוקה של מקרני סרטים, מכשירי צילום, 
חוטים או כבלים חשמליים, מקלטי רדיו, מקלטי טלוויזיה, 

מכשירים אלקטרוניים,אזעקות נגד אש, אזעקות נגד פריצה, 
התקני מדידה ובדיקה, מכשירי תאורה, מכשירים רפואיים, 
מכשירי הדמיה, מכשירי איתות ומכשירים חשמליים של כלי 
רכב, אבחון בניין, עבודות חשמל, עבודות תקשורת חשמלית; 
תחזוקה ותיקון של כלי רכב; הברקת כלי רכב; חומרי סיכה לכלי 
רכב; שמנים לכלי רכב; שטיפת כלי רכב; ניקוי כלי רכב; טיפול 
נגד-חלודה לכלי רכב; תחנות שירות לכלי רכב; שיחזור כלי 

רכב; מתקן ציוד לכלי רכב; מתקן תחנת רוח; התקנה של ציוד 
התאוששות מפחמן דו חמצני.                                             
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 Owners

Name: Mitsubishi Corporation

Address: 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 40 סוג: 40

Processing treatment of cloth, clothing and fur 
(including dry treating); tailoring, embroidery; 
information (material treatment-); laminating; 
electroplating; millworking; annealing; tempering 
(Metal-); hot dipping; cinematographic firms 
(processing of-); enlargement (Photographic-); 
printing (Photographic-); development (Photographic 
film-); Bookbinding.

טיפול לעיבוד של בד, לבוש ופרווה (כולל טיפול יבש); חייטות, 
רקמה; מידע (טיפול בחומרים-); ריבוד; ציפוי באמצעות 

אלקטרוליזה; עיבוד עץ; חישול (מתכת-); טבילה חמה; סרטים 
סינמטוגרפיים (עיבוד של-); הגדלה (צילומי-); הדפסה 

(צילומי-); פיתוח (סרט צילום); כריכה.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer rental; 
engineering; Architectural consultation; architecture; 
construction drafting; engineering; engineering 
drafting; geological research; geological surveys; 
chemical research; mechanical research; physics 
research; technical research; Computer system 
design; Installation of computer software; Industrial 
design.  

תכנות מחשבים; השכרת מחשבים; הנדסה; ייעוץ אדריכלי; 
אדריכלות; שרטוט בנייה; הנדסה; שרטוט הנדסי; גינון; מחקר 
גיאולוגי; סקרים גיאולוגים; מחקר כימי; מחקר מכאני; מחקר 
פיזיקה; מחקר טכני; עיצוב מערכת מחשב; התקנת תוכנת 

מחשב; עיצוב תעשייתי.                                                     
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MITSUBISHI

Trade Mark No. 260656 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 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; 
silicon and silicon wafers; size for finishing and 
priming; sizing preparations.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, כמו גם 
בחקלאות, בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי 

מעובדים, פלסטיקים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי 
אש; תכשירי חישול והלחמה; חומרים כימיים לשימור דברי מזון; 

חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; סיליקון 
ופרוסות סיליקון; ציפוי דבק לליטוש ולכיסוי בצבע יסוד; תכשירי 
הדבקה.                                                                          
                                                                                    

                                      

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
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.

תכשירים רוקחיים, וטרינריים וסניטריים; חומרים דיאטטיים 
מותאמים לשימוש רפואי; מזון לתינוקות; אספלניות, חומרים 
לחבישות; חומר לסתימת שיניים, שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; 
תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים.       
                                                                                    

                

Class: 6 סוג: 6

Iron and Steel, unwrought or semi-wrought; Common 
metals and their alloys, unwrought or  semi-wrought; 
Zirconium and their alloys; Aluminium and their 
alloys; sheet and plates of metal; Ore of metal; 
Cladding of metal for construction; door and window 
of metal; Cashboxes of metal; Metallic parts; 
Buildings of metal; Liquid storage tanks of metal; 
Industrial tanks of metal; Liquefied gas tanks of 
metal, tanks of metal; Pulley of metal; Springs (metal 
hardware); Valves of metal (other than parts of 
machines); Packaging containers of metal; 
Containers of metal (storage, transport), Preserving 
boxes of metal; Transport pallets of metal; Plugs of 
metal; Manhole covers of metal; Handling pallets of 
metal; artificial gathering-place for fish; Greenhouses 
of metal, transportable; Paint spraying booths, of 
metal; Cages of metal for poultry farming; Beacons of 
metal, non-luminous; Signs, non-luminous and non-
mechanical, of metal, for roads; Points (Railway-); 
point indicator of metal; fittings of metal; flanges of 
metal (collars); key, cotter; Anchors, Mooring bollards 
of metal; Bollard of metal; Anvils; Cramps of metal 
(crampons); swage block; Wire gauze; Wire of 
common metal; Chains for dogs; Household Water 
tanks of metal; Tool boxes of metal (empty); Ladders 
of metal; steps (ladders) of metal; Nameplate of 
metal; doorplate of metal; Towel dispensers, fixed, of 
metal; Letter boxes of metal; Blinds of metal; 
Standing signboard of metal; Tombs of metal; 
Tombstone plaques of metal; Buckles of common 
metal; Ferrules of metal for walking sticks; Crampons 
(climbing irons), Diving boards of metal; Spurs. 

ברזל ופלדה, בלתי מחושלים או מחושלים-למחצה; מתכות 
נפוצות והסגסוגות שלהן, בלתי מחושלות או מחושלות-למחצה; 
זירקוניום והסגסוגות שלהם; אלומיניום והסגסוגות שלהם; 
גיליונות ולוחות ממתכת; עופרת ממתכת; ציפויי מגו ממתכת 

לבנייה; דלת וחלון ממתכת; קופות לכסף מזומן ממתכת; חלקים 
מתכתיים; בניינים ממתכת; מיכלי אחסון נוזל ממתכת; מיכלים 
תעשייתיים ממתכת; מיכלי גז נוזלי ממתכת, מיכלים ממתכת; 
גלגלת ממתכת; קפיצים (כלי מתכת); שסתומים ממתכת (מלבד 
חלקים של מכונות); מכולות אריזה ממתכת; מכולות ממתכת 
(אחסון, הובלה), קופסאות שימור ממתכת; משטחי שינוע 
ממתכת; מגופות ממתכת; כיסויים לפתחי כניסה ממתכת; 

משטחי טיפול ממתכת; מקום קיבוץ מלאכותי לדגים; חממות 
ממתכת, ניתנות לשינוע; תאי ריסוס צבע, ממתכת; כלובים 
ממתכת לגידול עופות; משואות מתכת שאינן זוהרות; שלטי 
מתכת, שאינם זוהרים ושאינם מכאניים, לדרכים; פסי-מעבר 

(רכבת-); מחוון פסי-מעבר ממתכת; מתאמים ממתכת; דיסקים 
ממתכת (קולרים); מפתח, יתד; עוגנים; עמודי עגינה ממתכת; 
עמוד מתכת; סדנים; מלחציים ממתכת (קרמפונים); בלוק 
הטבעה; רשת תיל; תיל ממתכת נפוצה; שרשראות לכלבים; 
מיכלי מים ביתיים ממתכת; ארגזי כלים ממתכת (ריקים); 

סולמות ממתכת; שלבים (סולמות) ממתכת; שלט שם ממתכת; 
שלט לדלת ממתכת; מנפיקי מגבות, מקובעים, ממתכת; תיבות 
מכתבים ממתכת; וילונות ממתכת; שלטים עומדים ממתכת; 

קברים ממתכת; לוחות מצבה ממתכת; אבזמים ממתכת נפוצה; 
טבעות חיזוק ממתכת למקלות הליכה; קרמפונים (ברזלי 

טיפוס); קרשי קפיצה למים ממתכת; דורבנים.                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 7 סוג: 7

כ"ז אב תשע"ו - 2131/08/2016



Steam engine boilers, Boiler tubes;　Steam turbines 
/ Gas turbines for land & marine use, Water turbines, 
Wind turbines;　Power generating systems, 
Combined cycle plants; Wind power plants;　 
Engines for industrial/marine & agricultural use;  
Engines for boats; Injectors for engines; Ignition 
devices for engines;  Engine valves; Generators of 
electricity; Diesel engine generators; Electric motors 
other than for land vehicles; Turbochargers; 
Propulsion mechanisms other than for land vehicles; 
Control mechanisms for engines / motors; Pumps; 
Centrifugal pumps; Turbo-molecular vacuum pumps; 
Blowing machines for compression/ exhaustion and 
transport of gases; Apparatus for separating gases 
by pressure swing adsorption; Compressors for air 
conditioning and refrigerators; condensing units; Oil 
purifying centrifuges; Rotary drum filter; Horizontal 
tilting pan filter; Heat exchangers; Sludge collectors; 
Continuous edible oil extraction plants; Machine 
tools; Apparatus for machining with computerized 
control devices; Drilling bits; Drilling rods; Carbide 
tools; Molds; Grinding machines; Milling machines; 
Roller bridges; Mill cranes; Container cranes; 
Transfer cranes; Floating cranes; Climbing cranes; 
Unloaders; Loaders; Derricks; Belt conveyors; 
Handling apparatus for loading and unloading; Iron 
and steel manufacturing machines, Rolling mills; 
Plastic moulding machines; Tire vulcanizers; Textile 
machines; Film production machines; Paper making 
and converting machines; Food packaging machines; 
Vacuum packaging machines; Bottling & canning 
equipments; Bottle fillers; Bottle cleaners; Can fillers; 
Can seamers; Press machines for industrial 
purposes; Printing machines, Offset presses, Web 
offset presses; Washing machines (laundry); Robots 
for industrial uses; Offshore drilling units;, Oil & Gas 
production plants; Construction machines; Hydraulic 
excavators; Road paving machines;  Road making 
machines; Road surface recycling machines; Motor 
graders; Wheel loaders; Bulldozers; Boring 
machines; Track type loaders; Crawler drills; Shield 
machines; Hydraulic equipments; Clutches other than 
for land vehicles; Carburetor units; Power 
transmissions; Gear boxes/Reduction gears other 
than for land vehicles; Torque convertors;　Springs; 
Agricultural machines; Power tillers; Combine 
harvesters; Threshing harvesters; Paddy 
transplanters; Grass cutting mowers; Lawn mowers; 
Grain driers; Elevators; Escalators; Industrial sewing 
machines; Clutch motors for sewing machines; 
Clutch motors; Generators; Compressors for air 
conditioning and refrigerators; Condensing units; 
Electronic controlled injection unit; Distributors for 
motor vehicles; Ignition coils for automobiles; 
Electronic controlled feed back carburetor unit; 
Ignition coils; Ignitors; Home pumps; Hoist; Starter 
motors for vehicles; Switch gear; Electrical discharge 
machines; Cylindric clamp machines; Seam welders; 
Induction heating machines for iron and steel; 
Industrial robot for craning apparatus; Governors; 
Magnetic valves; Gearless traction machines; Fans 
for motors and engines; Oil rotary vacuum pumps; 
Aerators; Heat-making machines; Electrically control 
sewing machines; Starters for motors and engines; 
Clutch motors for sewing machine; Servo motors for 
sewing machine; Dynamos; Hydro turbine 
generators; Pulse-width modulating generators; 

דוודים למנועי קיטור, צינורות דוד, טורבינות קיטור /טורבינות גז 
לשימוש יבשתי וימי, טורבינות מים, טורבינות רוח, מערכות 
הפקת אנרגיה, תחנות כוח במחזור משולב, תחנות טורבינות 
רוח, מנועים לשימוש תעשייתי/ימי וחקלאי, מנועי סירות, 

מזרקים למנועים, התקני הצתה למנועים,  שסתומי מנועים, 
מחוללי זרם, מחוללים המונעים בדיזל, מנועים חשמליים מלבד 
אלה של רכב יבשתי, מגדשי טורבו, מנגנוני הנעה מלבד אלה 
של רכב יבשתי, מנגנוני בקרה למנועים / מוטורים, משאבות, 
משאבות צנטריפוגליות, משאבות ואקום טורבו-מולקולריות, 
מכונות ניפוח לדחיסה/פליטה והובלת גזים, מערכת להפרדת 

גזים על-ידי ספיחה בחילופי לחץ, מדחסים למיזוג אוויר 
ולמקררים, יחידות עיבוי, צנטריפוגות לטיהור שמן, מסנן תוף 
סיבובי, מסנן כברת רכינה אופקית, מערבלים, מחליפי חום, 
קולטי בוצה, מתקני מיצוי רציף של שמן מאכל, כלי מכונות, 
מערכות עיבוד מכני עם התקני בקרה ממוחשבים, מקדחים, 
מוטות קידוח, כלי קרביד, תבניות,  מכונות השחזה, כרסומות, 

גשרי גלילים, עגורני בתי חרושת, עגורני מכולות, עגורני 
העברה, עגורנים צפים, עגורני טיפוס, פורקים, מעמיסים, 

מתקני דריק, מסועי רצועה, מערכות ניטול להעמסה ופריקה, 
מכונות לייצור ברזל ופלדה, מערגולות, מכונות לדפיסת 

פלסטיק, מגפרי צמיגים, מכונות טקסטיל, מכונות לייצור סרטים, 
מכונות לייצור והמרה של נייר, מכונות לאריזת מזון, מכונות 

לאריזת ואקום, ציוד לביקבוק ושימורים, ממלאי בקבוקים, מנקי 
בקבוקים, ממלאי שימורים, אוטמי קופסאות שימורים, מכונות 
הדפסה למטרות תעשייתיות, מכונות הדפסה, מדפסות אופסט, 

מדפסות אופסט רציף, מכונות כביסה, רובוטים לשימושים 
תעשייתיים, יחידות קידוח ימי,מתקני הפקת נפט וגז, מכונות 
בנייה, מחפרים הידראוליים, מכונות לחיפוי דרכים,  מכונות 

לסלילת דרכים, מכונות למחזור רובד כביש, מפלסות ממנועות, 
מעמיסים אופניים, דחפור, מכונות קדיחה, מעמיס זחלי, 

מקדחים זחליים, מכונות מגן, פריטי ציוד הידראולי, מצמדים 
מלבד אלה של רכב יבשתי, יחידות מאייד, ממסרות חשמליות, 
תיבות הילוכים/ממסרות הפחתת מהירות מלבד אלה של רכב 
יבשתי, ממירי מומנט, קפיצים, מכונות חקלאיות, קלטרות 
מכניות, מקצרות קומביין, קומביין תבואות, משתילות אורז, 
מקצרות דשא, מכסחות דשא, מייבשי גרעינים, מעליות, 

דרגנועים, מכונות תפירה תעשייתיות, מנועי מצמד עבור מכונות 
תפירה, מנועי מצמד, מחוללים, מדחסים למיזוג אוויר 

ולמקררים, יחידות עיבוי, יחידת הזרקה מבוקרת אלקטרונית, 
מפלגים לכלי רכב מנועיים, סלילי הצתה עבור רכב מנועי, 
יחידת מאייד עם משוב מבוקר אלקטרונית, סלילי הצתה, 

מצתים, משאבות ביתיות, מנוף, מתנעים לכלי רכב, ציוד מיתוג, 
מכונות אלקטרו אירוזיה, מכונות דפינה גלילית, רתכות תפר, 
מכונות חימום בהשראה עבור ברזל ופלדה, רובוט תעשייתי 

עבור מערכות עגורן, וסתים, שסתומים מגנטיים, מכונות הנעה 
ללא הילוכים, מאווררים למנועים, משאבת ואקום סיבוביות 

לשמן, מכשירי אוורור, מכונות מחוללות חום, מכונות תפירה עם 
בקרה חשמלית, מתנעים עבור מנועים, מנועי מצמד עבור 
מכונת תפירה, מנועי סרוו עבור מכונת תפירה, מעוררים, 

מכשירי דינמו, מחוללים המונעים בטורבינת מים, מחוללי אפנון 
רוחב דופק, מערבלים ביתיים חשמליים, מכונות כביסה ביתיות, 
מעגילות, מכונות מטבח חשמליות, מסנן שמן לכלי רכב, מסנן 
אוויר לכלי רכב, בוכנות למנוע, חלקים ואביזרים של הפריטים 

הנזכרים לעיל, מבחשים, מאיידים, מכונות צנטריפוגות; 
התקנים מחוללי כח חשמלי גיאותרמיים; התקנים מחוללי כח 
חשמלי לקֹוגֶנֶרַצְיָה; מנועי דיזל מלבד עבור רכבי שטח; מנועי 
קיטור מלבד עבור רכבי שטח; מנועי סילון מלבד עבור רכבי 
שטח; צנטריפוגות [מכונות]; מטהרי שמן עבור הטיהור של 
שמני דלק, סיכה והידראולים; מסננים מסוג של ניקוי עצמי 

אוטומטי להסרה של מוצקים מנוזלים במערכות צנרות השמנים; 
התקנים ליצור חומצה גופרתית; התקנים ליצור פוליאצטל; 

התקנים ליצור סינטזת פורמלין, התקנים ליצור אתלין; התקנים 
ליצור שחור פחם; מכונות חיתוך; התקנים להפצה ואחסון 
שמנים; ידיות הגה סיבוביות לשימוש חקלאי; קולפני לטש 

להסרת מוץ מדגנים; מוטורים חשמליים מלבד עבור רכבי שטח; 
מוטורי הילוכים מלבד עבור רכבי שטח; מכשיר אלומת צביר 
מיונן לעיבוד חומרים; מכונות הנעה ללא מברשות לשימוש 

כ"ז אב תשע"ו - 2231/08/2016



Electric home mixers; Home washing machines; 
Ironing machines; Electric kitchen machines; Oil filter 
for vehicles; Air filter for vehicles; Pistons of engine; 
Parts and accessories of respective items of goods 
abovementioned; Agitators; Carburetors; Centrifuges 
machines; geothermal electric power generating 
installations; Cogeneration electric power generating 
installations; Diesel engines other than for land 
vehicle; Steam engines other than for land vehicle; 
Jet engines other than for land vehicle; Centrifuges
[machines]; Oil purifiers for the purification of fuel, 
lubricating and hydraulic oils; Automatic self-cleaning 
type strainers for removing solids from liquids in oil 
pipeline systems; Sulfuric acid producing 
installations; Polyacetal producing installations; 
Formalin synthesis producing installations, Ethylene 
producing installations; Carbon black producing 
installations; Cutting machines; Oil storage and 
distribution installations; Rotary tillers for agricultural 
use; Hullers for removing chaffs of grains; Electric 
motors other than for land vehicle; Geared motors 
other than for land vehicle; Ionized cluster beam 
apparatus for material working; Brushless exciting 
machines for use in electric motors other than for 
land vehicle; electric discharge machines for metal 
working; electric welding apparatus;  self-setting 
petrol or fuel pump; electric door opener; electric 
vending machine; Lift operating apparatus;air cooled 
condenser; condensing unit; electric juicer; furnace; 
refuse composting equipment; ignition coils for 
vehicles; Distributors for motor vehicles; Electronic 
controlled automatic transmission for vehicles; 
Exhaust gas recirculator valve for vehicles; 
Governors for rail-car; Alternators for vehicle; Starter 
motors for vehicle; Fuel pumps for vehicle; Air filter 
for vehicles; Oil filter for vehicles; Magnetos for land 
vehicle; Vacuum pumps for land vehicle; Igniters for 
land vehicle; Electric distributors for land vehicle.

במוטורים חשמליים מלבד עבור רכבי שטח; מכונות פריקה 
חשמליות לעיבוד מתכת; מכשירי ריתוך חשמליים; משאבות 
פטרול או דלק בכוונון עצמי; פותח דלתות חשמלי; מכונת מכר 
חשמלית; מכשירי הפעלת מעליות; מדחס אויר מצונן; יחידת 
דחיסה; מסחטה חשמלית; כבשן; ציוד לדישון פסולת; סלילי 
הצתה לכלי רכב; מפיצים לכלי רכב מוטוריים; תמסורת 

אוטומטית עם בקרה אלקטרונית עבור כלי רכב; שסתום מחזור 
גזי פליטה עבור כלי רכב; וסתים לקרונות; אלטרנאטורים לכלי 
רכב; מוטרי מתנע לכלי רכב; משאבות דלק לכלי רכב; מסנני 
אוויר לכלי רכב; מסנני שמן לכלי רכב; מגנטואים לרכבי שטח; 
משאבות ואקום לרכבי שטח; מצתים לרכבי שטח; מפיצים 

חשמליים לרכבי שטח.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 9 סוג: 9

moisture meter; automatic titrator; total nitrogen 
analyzer; total organic halogen analyzer; total sulfur 
analyzer; total sulfur chloride analyzer; electronic 
controlled air flow sensor for vehicle; crank angle 
sensor for vehicle; knock sensor for vehicle; steering 
angle velocity sensor; throttle sensor for vehicle; 
pressure sensor; infrared imaging apparatus; image 
sensor; thermometer; electricity meter; thermostat; 
dynamo meter; watt-hour meter; magnetic field 
sensor; transmission tester for vehicle; wheel slip 
detector; airport surface detector; testing equipment; 
gas testing apparatus; material testing apparatus; 
shape meter; gyroscope; accelerometer; inertial 
guidance apparatus; optic sensor head; ultrasonic 
flow detector; ultrasonic sensor; surveying 
instrument; radiological apparatus for industrial 
purpose; cyclotron, ozonizer; electrolysis vessel; 
magnetic contactor; electrical contact point; industrial 
time switch; electric switch; magnetic switch; switch 
box; circuit breaker; gas circuit breaker; circuit closer; 
current limiter; electric relay; capacitor; rectifier; 
commutating apparatus; arrester; transformer; 
inverter; reactor; electric connector; electric 
resistance; fuse; permanent magnet; solenoid; 

מד לחות, טיטרטור אוטומטי, נתח חנקן כללי, נתח הלוגן אורגני 
כללי, נתח גופרית כללית, נתח כלוריד גופרית כללית, חיישן 
זרימת אוויר מבוקר אלקטרונית לרכב, חיישן זווית ארכובה 

לרכב, חיישן דפיקות לרכב, חיישן מהירות זוויתית בהיגוי, חיישן 
מצערת לרכב, חיישן לחץ, מערכת דימות אינפרה-אדומה, 
חיישן תמונה, מד חום, מד צריכת חשמל, תרמוסטט, 

דינמומטר, מד ואט-שעה, חיישן שדה מגנטי, מבדק ממסרת 
לרכב, גלאי החלקת גלגלים, גלאי עצמים על מסלול שדה 
תעופה, ציוד בדיקה, מערכת בדיקת גז, מערכת בדיקת 
חומרים, מד צורה, גירוסקופ, מד תאוצה, מערכת הנחיה 

אינרציאלית, ראש חיישן אופטי, גלאי זרימה על קולי, גלאי על 
קולי, מכשיר מדידות קרקע, מערכת רדיולוגית למטרה 

תעשייתית, ציקלוטרון, אוזונטור, תא אלקטרוליזה, מגען מגנטי, 
נקודת מגע חשמלית, מתג זמן תעשייתי, מתג חשמלי, מתג 
מגנטי, קופסת מיתוג, מפסק אוטומטי, מפסק אוטומטי לגז, 
סוגר מעגלים, מגביל זרם, ממסר חשמלי, קבל, מיישר זרם, 

מערכת היפוך זרם, מגן ברק, שנאי, מהפך, כור, מחבר חשמלי, 
התנגדות חשמלית, נתיך, מגנט קבוע, סולנואיד, מגנט 

מוליכות-על, מגנט מאיץ, סליל חשמלי, סליל אלקטרומגנטי, 
מעורר נטול מברשות, ממיר חשמלי, וסת חשמלי, ציוד מיתוג, 
לוח מיתוג, מכונת סיבוב חשמלית, לוח בקרה עבור מערכת 
הולכה, לוח בקרה עבור תחנת כוח, לוח חשמל, בקר זרם 

חילופין, מערכת בקרה עבור מערכת חניה, מערכת בקרה עבור 
תשלום דמי חניה, מערכת לבקרת דוודים, בקר עבור אוטומציה 
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superconduction magnet; accelerator magnet; 
electric coil; electromagnetic coil; brushless exciter; 
electric converter; electric regulator; switch gear; 
switch board; electric rotation machine; control panel 
for transmission system; control panel for power 
plant; distribution board; AC power controller; control 
apparatus for parking system; electric apparatus for 
parking fee payment; boiler control apparatus; 
controller for factory automation; laser not for medical 
use; numerical control apparatus; sequencer; 
programmable controller for factory automation; 
supervisory control apparatus; plant controller; 
monitoring system for power transmission and 
distribution; electric installation for remote control of 
industrial operation; motor control center for plant; 
building automation apparatus; code converter; 
training simulator for power plant; simulator for 
steering and control of vehicle; driving ability 
checking apparatus; auto cruise control apparatus for 
vehicle; monitoring apparatus for vehicle; electronic 
control unit for engine of vehicle; ignitor for vehicle; 
electric distributor for vehicle; electronic power 
steering control unit for vehicle; electric cable; optical 
fiber cable; optical fiber; fiber optical instruments and 
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; microscope; telescope; fiber scope; 
spectacle; copying apparatus; photographic camera; 
cash register; home security alarm; fire alarm; fire 
extinguisher; automatic music apparatus; diving 
equipment; lifejacket; glove for protection against 
accident; processed glass not for building; signaling 
apparatus; transmission apparatus; telephone 
apparatus; cellular mobile telephone; mobile 
telephone; telex machine; video door phone; 
intercom; packet switching apparatus; router; 
modem; facsimile machine; voice-frequency 
converter; time-division digital multiplexer; digital 
circuit multiplication equipment; optic transmitting 
equipment; antenna; radar apparatus; remote control 
instrument; artificial satellite; radio; car radio; stereo 
apparatus; car stereo; record player; speaker; stereo 
component cabinet; digital audio player; apparatus 
for recording and/or reproducing sound and/or image 
and parts thereof; television receiver; projection 
television receiver; navigational apparatus; doppler 
navigation apparatus; CD player; video cassette 
player; video cassette recorder; DVD player; DVD 
recorder; video camera; supervisory camera; video 
projector; video copy processor; liquid-crystal 
projector; overhead projector; image recorder; CD 
changer; color video printer; digital color printer; 
printer for use with computer; thermal printer; 
amplifier; optical amplifier; optical terminal box; head 
cleaner; disk cleaner; waveguide; surface acoustic 
wave device; cathode ray tube; projection screen; 
sound recorded magnetic tape; recorded compact 
disk; recorded video disc and tape; consumer video 
game; computer; microcomputer; central processing 
unit; calculator; recorded computer software; data 
logger; monitor; display monitor; liquid-crystal 
display; word processor; computer keyboard; 
computer peripheral device; display panel; scanner; 
disk drive for computer; optical library unit; bar code 
reader; magnetic data media; magnetic encoded 
card; magnetic disk; optical disk; floppy disk; 
compact disk; IC card; data processing apparatus; 
electronic pen; computer memory; semiconductor 

של מפעלים, לייזר לא לשימוש רפואי, מערכת בקרה מספרית, 
בקר רצף (סיקוונסר), בקר מתוכנת עבור אוטומציה של 

מפעלים, מערכת לבקרת פיקוח, בקר מתקנים, מערכת ניטור 
להולכת וחלוקה של חשמל, מתקן חשמלי עבור שליטה מרחוק 
בפעולה תעשייתית, מרכז בקרת מנועים עבור מתקנים, מערכת 
לאוטומציה של בניינים, ממיר קוד, מדמה אימון עבור תחנת 
כוח, מדמה להיגוי ובקרה של רכב, מערכת לבדיקת יכולת 
נהיגה, מערכת בקרת שיוט אוטומטית לרכב, מערכת ניטור 
לרכב, יחידת בקרה אלקטרונית למנוע של רכב, מצת לרכב, 
מפלג חשמלי לרכב, יחידת בקרה להיגוי כוח אלקטרוני עבור 
רכב, כבל חשמל, כבל סיב אופטי, סיב אופטי, מערכת ומכשור 
סיבים אופטיים, חלקים ואביזרים עבור כל המוצרים שלעיל, 
מיקרוסקופ, טלסקופ, פיברסקופ, משקפיים, מערכת העתקה, 
מצלמה פוטוגרפית, קופה רושמת, אזעקה ביתית, אזעקת אש, 
מטפה, מערכת מוזיקה אוטומטית, ציוד צלילה, חליפת צלילה 

רטובה, חליפת הצלה, כפפת הגנה מפני תאונה, זכוכית 
מעובדת לבניין, מערכת איתות, מערכת הולכה, מערכת טלפון, 

טלפון נייד סלולרי, טלפון נייד, מכונת טלקס, וידיאו טלפון 
לדלת, אינטרקום, מערכת מיתוג מנות, נתב, מודם, מכשיר 
פקס, ממיר תדר דיבור, מרבב דיגיטלי בחלוקת זמן, ציוד 

לריבוב מעגלים דיגיטליים, ציוד שידור אופטי, אנטנה, מערכת 
רדאר, מכשיר שלט-רחוק, לוויין מלאכותי, רדיו, רדיו למכונית, 
מערכת סטריאו, סטריאו לרכב, מקול, רמקול, ארון למערכת 
סטריאו, נגן שמע דיגיטלי, מערכת להקלטה ו/או לשחזור צליל 
ו/או תמונה וחלקיה, מקלט טלוויזיה, מקלט טלוויזיה להקרנה, 
מערכת ניווט, מערכת ניווט דופלר, נגן תקליטורים, נגן קסטות 
וידיאו, מקליט קסטות וידיאו, נגן די.וי.די., מקליט די.וי.די., 
מצלמת וידיאו, מצלמת פיקוח, מקרן וידאו, מעבד העתקת 
וידיאו, מקרן גביש נוזלי, מטול עילי, מקליט תמונות, צ'נג'ר, 
מדפסת וידיאו צבעונית, מדפסת צבעונית דיגיטלית, מדפסת 
לשימוש עם מחשב, מדפסת תרמית, מגבר, מגבר אופטי, 

קופסת סיימים אופטיים, מנקה ראשים, מנקה דיסקים, מוביל גל 
מיקרו, התקן גלי שטח אקוסטיים, שפופרת קרניים קתודיות, 
מסך הקרנה, סרט מגנטי מוקלט, דיסק קומפקטי מוקלט, דיסק 
וסרט וידיאו מוקלט, משחק וידיאו ביתי, מחשב, מחשב מיקרו, 
יחידת עיבוד מרכזית, מחשבון, תוכנת מחשב מוקלטת, רשם 
נתונים, מוניטור, צג, צג גביש נוזלי, מעבד תמלילים, מקלדת 
מחשב, התקן היקפי למחשב, לוח תצוגה, סורק, כונן דיסק 
למחשב, יחידת ספרייה אופטית, קורא ברקוד, מדיית נתונים 
מגנטית, כרטיס מקודד מגנטי, דיסק מגנטי, דיסק אופטי, 

דיסקט, דיסק קומפקטי, כרטיס איי.סי., מערכת עיבוד נתונים, 
עט אלקטרוני, זיכרון מחשב, התקן מוליך למחצה, יחידת כוח, 
טרנזיסטור, מעגל משולב, זיכרון קריאה בלבד, זיכרון גישה 

אקראית, תיריסטור, דיודה, דיודות פולטות אור, מעגל מודפס, 
מלחם חשמלי, זמזם חשמלי, סוללה יבשה, מצבר חשמלי 
לרכב, מצבר סולרי, סוללה משנית, מטען למצבר חשמלי, 

אוזונטורים, נהורניים או מכניים, אמצעי קיבולת, מדי צפיפות, 
מדי צפיפות פוטוגרפית, גלאים, מערכת למדידת מרחק, 
דינמומטרים, גזומטרים, מטעני סוללות, בתי סוללות,  מדי 

תדר, גלוונומטרים, וולטמטרים, מערכת ניווט לוויינית.             
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device; power module; transistor; integrated circuit; 
read only memory; random access memory; thyristor; 
diode; light emitting diodes; printed circuit; electric 
iron; electric buzzer; dry battery; electric battery for 
vehicle; solar battery; secondary battery; charger for 
electric battery; Ozonisers [ozonators], luminous or 
mechanical; Capacity measures; Densimeters; 
Densitometers; Detectors; Distance measuring 
apparatus; Dynamometers; Gasometers; Battery 
chargers; Battery boxes; Frequency meters; 
Galvanometers; Voltmeters; Satellite navigational 
apparatus.
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; fluorescent lamp; pocket 
search light; luminous tube for lighting; boiler other 
than parts of machine; heating apparatus and 
installation; heating element; water heater; heat 
pump; road heating apparatus; floor heating 
apparatus; Heat exchangers for use in air 
conditioning and refridgeration apparatus; solar water 
heater; room heater(gas, oil, electric); pocket 
warmer; refrigerating appliance and installation; 
refrigerating container; refrigerator; refrigerating 
show-case; freezing appliance and installation; 
freezer; ice chest; cooling appliance and installation; 
cooling installations for liquid; heat pump chiller; 
chilling unit; brine chiller; liquid chilling equipment; 
cooling tower; apparatus for drying; air drier; 
evaporator; hand drying apparatus for washroom; air 
filtering apparatus; steam generating apparatus; air 
deodorizing apparatus; room air conditioner; 
packaged air conditioner; room cooler; air conditioner 
for vehicle; Air purifiers; dehumidifier; humidifier; 
apparatus for ventilating; electric fan; ventilator; 
ventilation hood; apparatus for water supply and 
sanitary purpose; water purifying apparatus; heating 
and hot water supplying apparatus; filter for drinking 
water; mineral water maker; electric radiator; bath 
installation; washer for water tap; toilet stool unit with 
washing water squirter; cooking apparatus and 
installation; microwave oven; electric kettle; electric 
jar pot; electric rice cooler; hot plate; cooker with 
induction heater; kitchen range; toaster; electric 
coffee maker; electric blanket not for medical; hair 
drier; electrically hair waving apparatus; electric foot 
warmer; electric carpet; electric clothes drying 
apparatus; electric blanket drying apparatus; nuclear 
reactor; air pollution control plant; kiln; incinerator; 
Fast neutron blanket for use in nuclear power plant; 
Neutron accelerators for use in nuclear power plant ; 
installation for processing nuclear fuel and nuclear 
modeling material; vessel not including in other class; 
pressure vessel; Crucibles for use in nuclear power 
plant; burner; separator and purifier of waste liquid; 
purification installation for sewage; desalination plant; 
waste water treatment tank; Acetylene generators; 
Polymerisation installations; Ovens; Solar furnaces; 
Water softening apparatus; Water supply 
installations; Desulfurization installations; Water 
intake apparatus; CO2 recovery equipment from flue 
gases of combustion apparatus such as boilers; 
Solar collectors[heating]; nuclear power plants and 
related equipments; Decontamination apparatuses 
for use in nuclear power plants; Autoclaves; water 
purifying machines; Steam turbine generators.

מערכת לתאורה, נורה פלואורנית, פנס כיס, צינור נהורני 
לתאורה, דוד מלבד חלקים למכונה, מערכת ומתקן לחימום, גוף 
חימום, חמם מים, משאבת חום, מערכת חימום לדרך, מערכת 
חימום לרצפה, מחליפי חום לשימוש במתקני מיזוג וצינון אויר; 
מחמם מים סולרי, מחמם חדרים (גז, נפט, חשמלי), מחמם 
כיסים, מכשיר ומתקן קירור, מכולת קירור, מקרר, מקרר 
תצוגה, מכשיר ומתקן הקפאה, מקפיא, תיבת קרח, מכשיר 
ומתקן צינון, מתקני צינון לנוזלים, מצנן משאבת חום, יחידת 
צינון, מצנן תמלחת, ציוד לקירור נוזלים, מגדל קירור, מערכת 
לייבוש, מייבש אוויר, מאדה, מערכת ייבוש ידיים לחדר רחצה, 
מערכת סינון אוויר, מערכת מחוללת קיטור, מערכת הפגת 

ריחות, מזגן אוויר לחדר, מזגן אוויר נייד, מצנן לחדר, מזגן אוויר 
לרכב, מטהרי אוויר, מייבש אוויר, מחולל לחות, מערכת 

לאוורור, מאוורר חשמלי, מאוורר, קולט אדים, מערכת לאספקת 
מים ולמטרה תברואתית, מערכת טיהור מים, מערכת חימום 
ואספקת מים חמים, מסנן למי שתייה, מכין מים מינרלים, 

רדיאטור חשמלי, מתקן אמבטיה, שוטף לכיור, יחידת אסלה עם 
מזלף מים לשטיפה, מערכת ומתקן לבישול, תנור מיקרוגל, 

קומקום חשמלי, מיחם, סיר אורז חשמלי, פלטה חשמלית, סיר 
עם גוף חימום השראתי, תנור משולב, מצנם, מכונת קפה 
חשמלית, שמיכה חשמלית לא לשימוש רפואי, מייבש שיער, 
מערכת סלסול שיער חשמלית, מחמם רגליים חשמלי, שטיח 
חשמלי, מערכת ייבוש בגדים חשמלית, מערכת ייבוש שמיכות 
חשמלית, כור גרעיני, מתקן בקרת זיהום אוויר, תנור, משרפה, 
מעטה ניטרונים מהירים לשימוש במפעל אנרגיה גרעינית;, 

מאיצי ניטרונים לשימוש במפעל אנרגיה גרעינית; מתקן לעיבוד 
דלק גרעיני וחומר מידול גרעיני, כלי קיבול שאינם כלולים בסוג 
אחר, מכל לחץ, כורים לשימוש במפעל אנרגיה גרעינית; מבער, 
מפריד ומטהר לפסולת נוזלית, מתקן לטיהור שפכים, מתקנן 
התפלה, מכל לטיפול במי שפכים, מחולל אצטילן, מתקני 

פלמור, תנורים, כבשנים סולריים, מערכת ריכוך מים, מתקני 
אספקת המים, מתקני דסולפוריזציה, מערכת ממשך מים, ציוד 
לשיוב פחמן דו חמצני מגזי פלוש במערכות בעירה כגון דוודים, 
קולטים סולריים [חימום]; תחנות כח גרעיניות וציוד קשור; 
מכשירים לסילוק חומרים מזהמים לשימוש בתחנות כח 

גרעיניות; דודי עיקור; מכונות לטיהור מים; מחוללי טורבינות 
קיטור.                                                                            
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Class: 12 סוג: 12

Ships; Passenger ships; Cargo ships; Tankers; 
Railway carriages ; Working boats; Business planes; 
Transport aircrafts; Helicopters; Launch vehicles; 
Aero engines; Passenger cars; Sports cars; Buses; 
Trucks; Tractors; Trailers; Wagons; Vans; Motor 
cycles; Side cars; Electric vehicles; Forklift trucks; 
Dump trucks; Ambulances; Engines and motors for 
vehicles; Chassis for vehicles; Bodies for Vehicles; 
Tires and wheels for vehicles; Brakes for vehicles; 
Suspensions for vehicles; Seats for vehicles; Seat 
covers for vehicles; Wind screen for vehicles; Mirrors 
for vehicles; Bumpers for vehicles; Doors for 
vehicles; Steering system for vehicles; Steering 
wheels for vehicles; Wipers for vehicles; Body covers 
for vehicles; Air pumps for vehicles; Shock absorbers 
for vehicles; Direction signals for vehicles; Springs for 
vehicles; Converters for vehicles; Clutches for 
vehicles; Transmissions for vehicles; Electronic 
controlled suspension for vehicles; Power clutches 
for vehicles; Traction motors and gear unit for 
vehicles; Golf carts; Power window apparatus for 
vehicle; Electric motors for vehicle; Throttle bodies 
for vehicles; Antiskid brakes; Anti-theft devices for 
vehicles; Air-bag apparatus for vehicles; Horn for 
vehicles; Aerial Conveyors; Refrigerated vehicles 
Rolling stock for railways; Electro magnetic brakes 
for land vehicle; Electro magnetic clutches for land 
vehicle; Valves for land vehicle; actuators for land 
vehicle; Injection drivers for land vehicle; electronic 
controlled throttle body for vehicles; farm tractors; 
cigar lighter for vehicle; antiskid brake control unit for 
vehicle.

ספינות, ספינות נוסעים; ספינות מטען; מכליות; מובילי מסילות; 
סירות עבודה; יחידות עגינה לספינות; מטוסים עסקיים; כלי טיס 
לתחבורה; מסוקים; משגרים; מנועי טיסה; מכוניות נוסעים; 
מכוניות ספורט; אוטובוסים; משאיות; טרקטורים; נגררים; 

קרונות; טנדרים; אופנועים; סירות לאופנוע; כלי רכב חשמליים; 
מלגזות; משאיות רכינה; אמבולנסים; מנועים ומוטורים לכלי 

רכב; שלדות לכלי רכב; מרכבים לכלי רכב; צמיגים וגלגלים לכלי 
רכב; בלמים לכלי רכב; מתלים לכלי רכב; מושבים לכלי רכב; 

כיסויי מושבים לכלי רכב; שמשה קדמית לכלי רכב; מראות לכלי 
רכב; פגושים לכלי רכב; דלתות לכלי רכב; מערכת היגוי לכלי 
רכב; גלגלי הגה לכלי רכב; מגבים לכלי רכב; כיסויים לכלי רכב; 
משאבות אוויר לכלי רכב; בולמי זעזועים לכלי רכב; מאותתים 
לכלי רכב; קפיצים לכלי רכב; ממירים לכלי רכב; מצמדים לכלי 
רכב; תמסורות לכלי רכב; מתלים מבוקרים אלקטרונית לכלי 
רכב; מצמדי כח לכלי רכב; מנועי הנעה ויחידות הילוכים לכלי 
רכב; עגלות גולף; מערכת חלונות חשמליים לכלי רכב; מנועים 

חשמליים לכלי רכב; גופי מצערת לכלי רכב; בלמים נגד 
החלקה; מסנן שמן לכלי רכב; צופר לכלי רכב; מסועים אויריים; 

כלי רכב מקוררים, קרונות רכבת למסילות ברזל; בלמים 
אלקטרומגנטיים לכלי רכב יבשתי; מצמדים אלקטרומגנטיים 
לכלי רכב יבשתי;שסתומים לכלי רכב יבשתי; מפעילים לכלי 
רכב יבשתי; דחיפי הזרקה לכלי רכב יבשתי; גוף מצערת עם 

בקרה אלקטרונית עבור כלי רכב; טרקטורי משק; מציתי סיגרים 
לכלי רכב; יחידת בקרה לבלמים נוגדי החלקה עבור כלי רכב.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, unwrought or semi-
wrought; Services (tableware) of precious metal; 
Jewel cases of precious metal; Shoe ornaments (of 
precious metal); Jewellery; trinket [jewellery, jewelry 
(Am.)]; Cuff links; Precious stones; imitation of 
precious stones; Rough precious stones; Clocks; 
Watches; Memorial cup; Medals.   

מתכות יקרות והסגסוגות שלהן, בלתי מחושלות או 
מחושלות-למחיצה; סטים (כלי שולחן) ממתכת יקרה; תיבות 
תכשיטים ממתכת יקרה; קישוטים לנעל (ממתכת יקרה); 
תכשיטים; תכשיט זול (תכשיטים); חפתים; אבנים יקרות; 

חיקויים של אבנים יקרות; אבנים יקרות גולמיות; שעונים; שעוני 
יד; גביע זיכרון; מדליות.                                                     

                                                                      

Class: 17 סוג: 17

Articles of gutta-percha, rubber, also thermoplastic 
rubber and balata, the same also as synthetic 
products, as well as of other plastic materials gutta-
percha; rubber and balata, synthetic products in 
various forms such as pipes, waterproof sheetings for 
roofs as well as connecting strips and liners therefor, 
as buffers, paddings and coatings, rubber yarns, 
fibers, cords, strips, panels, bars; seals; insulating 
materials; hoses (not of metal); foils for printing 
plates, in particular carrier foils for flexible graphical 
printing plates as well as goods of the 
aforementioned materials as semi-finished products 
such as foils, pastes, plates and bars (all the 
aforementioned goods as far as included in class 17).

פריטים מגוטה-פרשה; גומי, גם גומי תרמופלסטי ובלאטה, 
ובאופן דומה גם מוצרים סינתטיים, וכמו כן חומרים פלסטיים 
אחרים גוטה-פרשה; גומי ובלאטה, מוצרים סינתטיים בצורות 
שונות כגון צינורות, מחצלות, יריעות חסינות מים לגגות וכמו כן 
רצועות מקשרות ודיפונים עבורם, כבלמים, ריפודים וציפויים, 
חוטי גומי, סיבים, פתילים, רצועות, פנלים, מעקים; איטום; 
חומרי בידוד; זרנוקים (לא ממתכת); ריקועים ללוחות דפוס, 
בייחוד ריקועים נישאים ללוחות דפוס גראפיים גמישים וכמו כן 
סחורות של החומרים המוזכרים לעיל כמוצרים חצי-מוגמרים 
כגון ריקועים, דבקים, לוחות, ומעקים ( כל הסחורות המוזכרות 
לעיל ככל שכלולות בסוג 17).                                              
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Class: 19 סוג: 19

Non-metal mineral for building or construction; 
materials of ceramic for building; Bricks; Refractory 
construction material, not of metal; Asphalt; asphalt 
paving materials for building or construction; plaster; 
lime; gypsum (for building-); Buildings, not of metal; 
cement and cement ware; Timber (Manufactured-); 
Stone; Building glass; Board, powder of inorganic 
fiber (not of asbestos); Board of gypsum; Slag 
(Building material); Tar; Pitch; Greenhouses, 
transportable, not of metal; Non-metal artificial fish 
reefs; Paint spraying booths, not of metal; Cages for 
poultry (not of metal); road making sheets and strips 
of synthetic material; Beacons, not of metal, non-
luminous; Signs, non-luminous and non-mechanical, 
not of metal, for roads; liquid storage tanks of stone; 
industrial tanks of stone; household water tanks of 
stone; Water-pipe valves, not of metal or plastic; 
Mooring bollards, not of metal; sculpture of stone; 
sculpture of concrete; sculpture of marble; Letter 
boxes of masonry; luminaire of stone; Diving boards, 
not of metal; Tombs, not of metal; Tombstone 
plaques, not of metal.   

מינרל לא-מתכתי לבנייה או בינוי; חומרים מקרמיקה לבנייה; 
לבנים; חומרי בנייה חסיני אש לא ממתכת; אספלט; חומרי 
ריצוף אספלט לבנייה או בינוי; טיח; סיד; גבס (לבנייה-); 

בניינים, לא ממתכת; מלט וכלי מלט; קורות עץ (מיוצרות-); אבן; 
זכוכית לבנייה; לוח; אבקה מסיב לא אורגני (לא מאסבסט); לוח 
גבס; סיגים (חומרי בנייה); זפת; זיפות; חממות, ניידות, לא 
ממתכת; ריפים מלאכותיים של דגים לא ממתכת; תאי התזת 
צבע, לא ממתכת; כלובים לעופות (לא ממתכת); משטחים 

ורצועות מחומרים סינטטיים להכנת דרכים; אותות, לא ממתכת, 
לא-מאירים, שלטים לדרך, לא-מאירים ולא-מכאניים, לא 

ממתכת; מיכלי אחסון נוזל מאבן; מיכלים תעשייתיים מאבן; 
מיכלי מים ביתיים מאבן; שסתומי צינורות-מים, לא ממתכת או 
פלסטיק; סדני עגינה, לא ממתכת; פסל מאבן; פסל מבטון; פסל 
משיש; קופסאות מכתבים מלבנים; גופי תאורה מאבן; לוחות 

צלילה, לא ממתכת; קברים, לא ממתכת; מצבות, לא ממתכת.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; extracts for soups; 
extracts of meat; preserved, dried and cooked fruit 
and vegetables; jellies, in particular meat, fish, fruit 
and vegetable jellies; jam; eggs; milk and dairy 
products, namely butter, cheese, cheese food, quark, 
yoghurt, kefir, junket, powdered milk for food 
purposes, sour milk and sour cream, sour milk 
containing jam, cream, fruit jellies and jam containing 
yoghurt, fruit jellies containing sour milk as well as 
milk drinks with predominant milk content, cooking 
oils and fats; canned food, namely canned meat, fish, 
fruit and vegetables.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות למרקים, תמציות לבשר; 
פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; מקפאים, בייחוד 
מקפאי בשר, דגים, פירות וירקות; ריבות; ביצים; חלב ומוצרי 
מחלבה, דהיינו חמאה, גבינה, מזון מגבינה, זבדה, יוגורט, 
כפיר, חביצה, אבקת חלב למטרות מזון, חלב חמוץ ושמנת 
חמוצה, חלב חמוץ המכיל ריבה, שמנת, מקפאים וריבות 

מפירות המכילים יוגורט, מקפאים מפירות המכילים חלב חמוץ 
כמו כן משקאות חלב עם תוכן חלבי בולט, שמנים ושומנים 
לבישול; מזון משומר, דהיינו, בשר, דגים, פירות וירקות 

משומרים.                                                                       
                                                                                    

                                                              

Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; coffee 
substitute; cereal products (except fodder); bread; 
dough; flours; cereal flakes; grains namely wheat, 
soybean, corn, flour; cornflakes; fine bread; cakes 
and pastries; ice cream; honey; molasses syrup; 
yeast baking powder; edible salt; mustard; vinegar; 
sauces; salad dressings; spices; cooling ice (all 
goods as far as included in class 30).

קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; טפיוקה; סגו; תחליף קפה; מוצרי 
דגנים (מלבד מספוא); לחם; בצק; קמחים; פתיתי דגנים; דגנים, 

דהיינו חיטה, פולי סויה, תירס, קמח; פתיתי תירס; לחם 
משובח; עוגות ודברי מאפה; גלידה; דבש; סירופ מולסה; אבקת 
אפייה משמרים; מלח למאחל; חרדל; חומץ; רטבים; רטבים 

לסלט; תבלינים; קרח לקירור (כל הסחורות ככל שכלולות בסוג 
  .(30

                                                                                     
                                                  

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forest products, namely 
grains of seed and other unprocessed cereals, eggs 
for hatching, living animals, unprocessed wood; fresh 
fruit and vegetables; fresh nuts; seeds; living plants 
and natural flowers; fodder, malt; seedlings. 

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות, דהיינו, גרעינים של זרעים דגנים 
לא מעובדים, ביצים לבקיעה, בעלי חיים חיים, עץ לא מעובד; 
פירות וירקות טריים; אגוזים טריים; זרעים; צמחים חיים 

ופרחים טבעיים; מספוא, לתת; שתילים.                               
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Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral waters and carbonated waters and 
other soft drinks; vegetable juices; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other products for the 
preparation of drink; Whey-containing drinks.

בירות; מים מינרלים ומי סודה ומשקאות קלים אחרים; מיצי 
ירקות; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ומוצרים אחרים 
להכנה של משקאות; משקאות המכילים מי-גבינה.                 

                                                                          

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic drinks and spirits, as far as included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים וכהלים, ככל שכלולים בסוג 33.              
                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies; business appraisals; business 
inquiries; business investigations; business 
management and organization consulting; business 
management assistance; business research; 
commercial information agencies; commercial or 
industrial management assistance; data-processing; 
data-base management; compilation and 
maintenance of direct-mailing lists; import-export 
agencies; sales promotion; advisory services for 
business management, marketing research, 
marketing studies and statistical information; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; personnel management 
consultancy; recruitment; employment agencies; 
hotel management; all included in class 35.

סוכנויות פרסום; הערכות עסקיות; תשאול עסקי; חקירות 
עסקיות; ניהול עסקי וייעוץ ארגוני; סיוע בניהול עסקי; מחקר 
עסקי; סוכנויות למידע מסחרי; סיוע בניהול מסחרי ותעשייתי; 
עיבוד-מידע; ניהול מסד-נתונים; ההדרה וניהול של רשימות 
דיוור-ישיר; סוכנויות ייבוא-ייצוא; קידום מכירות; שירותי ייעץ 

לניהול עסקי, מחקר שיווקי, לימודי שיווק ומידע סטטיסטי; ארגון 
של תערוכות למטרות מסחר או פרסום; התייעצות לניהול אישי; 
גיוס; סוכנויות השמה; ניהול בתי מלון.                                   
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Class: 37 סוג: 37

Ship building; Aircraft and aerospace machine 
systems manufacturing; Repair and maintenance 
services of ships, ship propulsion apparatus such as 
contra-rotating propeller, steel structures such as 
bridges, tunnel ventilation equipments, steel tanks, 
hydraulic gates, steel stacks, automated parking 
systems, automated container handling transfer 
cranes; Repair and maintenance services of aero 
engines, fleet engines, space systems, missiles; 
Installation, repair and maintenance services of 
boilers, steam turbines, gas turbines, water turbines, 
engines for land and marine uses, chemical plants, 
and industrial plants; Construction, installation, repair 
and maintenance services of power generating 
plants, nuclear power plants, movable stand systems 
for large-scale stadiums; Repair and maintenance 
services of agricultural machinery, construction 
machinery, chemical machinery, iron and steel 
manufacturing machinery, plastic injection molding 
machinery; Repair and maintenance services of 
pumps, air blowers, transmission devices; Repair and 
maintenance services of pulp and paper machinery, 
printing machinery paper-converting machinery, food 
packaging machinery; Installation, repair and 
maintenance services of air pollution prevention 
plants, environmental control structures, refrigeration 
plants, air conditioning plants; Repair and 
maintenance services of machine tools, industrial 
robots, turbochargers, forklift trucks, tractors, special 
vehicles; Construction supervision services and 
construction planning services; Construction, 
reconstruction, and restoration of residential, retail, 
hotel, commercial, industrial and institutional 
properties; Building of civil works; Construction 
management of civil and infrastructure construction 
projects; Intallation and repair and maintenance 
services of air conditioning apparatus, electric 
appliances, elevators, escalators, freezing 
equipments, heating equipments, lighting apparatus 
and telephones; Installation, repair and maintenance 
services of computer hardware, office machines and 
equipments; Installation, repair and maintenance of 
film projectors, photographic apparatus, electric wires 
or cables, radio receivers, television receivers, 
electronics apparatus, fire alarms, burglar alarms, 
measuring or testing devices, lighting apparatus, 
medical apparatus, simulating apparatus, signalling 
apparatus and electric apparatus of vehicles, 
diagnosis of building, electric works, electrical 
communication works; Vehicles maintenance and 
repair; vehicle polishing; vehicle lubrication; vehicle 
greasing; vehicle wash; vehicle cleaning, anti-rust 
treatment for vehicles; vehicle service stations; 
vehicle reconstruction, vehicle equipment installation; 
Wind turbine installation; Installation of CO2 recovery 
equipment.

בניית ספינה; ייצור מערכות טיסה ומכונות תעופת חלל; שירותי 
תיקון ואחזקה של ספינות, מכשירי הנעת ספינה כגון מדחף 
סיבוב-נגד, מבני פלדה כגון גשרים, ציוד אוורור תעלות, מיכלי 

פלדה, גשרים הידראוליים, ערמות פלדה, מערכות חניה 
אוטומטיות, עגורנים אוטומטיים לטיפול בהעברת מכולות; 
שירותי תיקון ואחזקה במנועי אוויר, מנועי צי, מערכות חלל, 
טילים; שירותי התקנה, תיקון ואחזקה של דודים, טורבינות 

אדים, טורבינות גז, טורבינות מים, מנועים לשימושים יבשתיים 
וימיים, מפעלים כימיים ומפעלים תעשייתיים; שרותי בינוי, 
התקנה, תיקון ואחזקה של תחנות ליצירת כוח, תחנות כוח 
גרעיניות, מערכות דוכנים ניידות עבור אצטדיונים בקנה מידה 
גדול; שירותי תיקון ואחזקה של מיכון חקלאי, מיכון לבנייה, 
מיכון כימי, מיכון לייצור ברזל ופלדה, מיכון הזרקת עיצוב 

פלסטיק; שירותי תיקון ותחזוקה של משאבות, מפוחי אוויר, 
התקני תמסורת; שירותי תיקון ותחזוקה של עיסת נייר ונייר, 
מיכון דפוס, מיכון להמרת נייר, מיכון לאריזת מזון; שירותי 

התקנה תיקון ותחזוקה של מפעלים למניעת זיהום אוויר, מבני 
בקרה סביבתיים, מפעלי קירור, מפעלי מיזוג אוויר; שירותי 
תיקון ותחזוקה של כלי מכונות , רובוטים תעשייתיים, מגדשי 
טורבו, משאיות מלגזה, טרקטורים, כלי רכב מיוחדים; שירותי 
פיקוח בנייה ושירותי תכנון בנייה; בנייה, שחזור ושיקום של 
שטחים למגורים, קמעונאיים, מלונות, מסחריים ותעשייתיים; 
מבנים של עבודות ציבוריות; ניהול בנייה של מיזמי בנייה 

ציבוריים ותשתיות; שירותי התקנה ותיקון ותחזוקה של מכשירי 
מיזוג אוויר, מכשירים חשמליים, מעליות, מדרגות נעות, ציוד 

הקפאה, ציוד חימום, מכשירי תאורה וטלפונים; שירותי התקנה, 
תיקון ותחזוקה של חומרת מחשב, מכונות וציוד משרדי; 
התקנה, תיקון ותחזוקה של מקרני סרטים, מכשירי צילום, 
חוטים או כבלים חשמליים, מקלטי רדיו, מקלטי טלוויזיה, 

מכשירים אלקטרוניים,אזעקות נגד אש, אזעקות נגד פריצה, 
התקני מדידה ובדיקה, מכשירי תאורה, מכשירים רפואיים, 
מכשירי הדמיה, מכשירי איתות ומכשירים חשמליים של כלי 
רכב, אבחון בניין, עבודות חשמל, עבודות תקשורת חשמלית; 
תחזוקה ותיקון של כלי רכב; הברקת כלי רכב; חומרי סיכה לכלי 
רכב; שמנים לכלי רכב; שטיפת כלי רכב; ניקוי כלי רכב; טיפול 
נגד-חלודה לכלי רכב; תחנות שירות לכלי רכב; שיחזור כלי 

רכב; מתקן ציוד לכלי רכב; מתקן תחנת רוח; התקנה של ציוד 
התאוששות מפחמן דו חמצני.  
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 Owners

Name: Mitsubishi Corporation

Address: 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 40 סוג: 40

Processing treatment of cloth, clothing and fur 
(including dry treating); tailoring, embroidery; 
information (material treatment-); laminating; 
electroplating; millworking; annealing; tempering 
(Metal-); hot dipping; cinematographic firms 
(processing of-); enlargement (Photographic-); 
printing (Photographic-); development (Photographic 
film-); Bookbinding.

טיפול לעיבוד של בד, לבוש ופרווה (כולל טיפול יבש); חייטות, 
רקמה; מידע (טיפול בחומרים-); ריבוד; ציפוי באמצעות 

אלקטרוליזה; עיבוד עץ; חישול (מתכת-); טבילה חמה; סרטים 
סינמטוגרפיים (עיבוד של-); הגדלה (צילומי-); הדפסה 

(צילומי-); פיתוח (סרט צילום); כריכה.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer rental; 
engineering; Architectural consultation; architecture; 
construction drafting; engineering; engineering 
drafting; geological research; geological surveys; 
chemical research; mechanical research; physics 
research; technical research; Computer system 
design; Installation of computer software; Industrial 
design.  

תכנות מחשבים; השכרת מחשבים; הנדסה; ייעוץ אדריכלי; 
אדריכלות; שרטוט בנייה; הנדסה; שרטוט הנדסי; גינון; מחקר 
גיאולוגי; סקרים גיאולוגים; מחקר כימי; מחקר מכאני; מחקר 
פיזיקה; מחקר טכני; עיצוב מערכת מחשב; התקנת תוכנת 

מחשב; עיצוב תעשייתי.                                                     
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IWATCH

Trade Mark No. 261042 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brightflash USA LLC

Address: 1007 North Orange Street, Wilmington, 19801, 
Delaware, U.S.A.

(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: 9 סוג: 9

Computer software; security devices; monitors and 
monitoring devices; cameras; computers; computer 
hardware; computer peripherals; wireless 
communication devices; radios; audio and video 
devices; global positioning system devices; 
accessories, parts, components, and cases for all of 
the foregoing goods; all included in class 9.

תוכנת מחשב; התקני אבטחה; צגים והתקני ניטור; מצלמות; 
מחשבים; חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; התקני תקשורת 
אלחוטיים; רדיו; התקני שמע ווידאו; התקני מערכת מיקום 
גלובאלי; אביזרים, חלקים, רכיבים ונרתיקים לכל המוצרים 

האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                                          

Class: 14 סוג: 14

Chronometric instruments, timepieces, and bracelets; 
accessories, parts, components, and cases for all of 
the foregoing goods; all included in class 14.

מכשירים, שעונים וצמידים למדידה; אביזרים, חלקים, רכיבים 
ונרתיקים לכל המוצרים האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .14

    

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

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

U.S.A., 05/06/2013, No. 85/951867 ארה"ב, 05/06/2013, מספר 85/951867

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14
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PASTA MIA

Trade Mark No. 263216 מספר סימן

Application Date 23/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pasta Mia Ltd שם: פסטה מיאה בע"מ

Address: 85 Hameyasdim Street, Moshav Gan Yoshiya, 
38850, Israel

כתובת : המייסדים 85, גן יאשיה, 38850, ישראל

(An Israeli 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

Various types of Pasta, Noodles; Flour and 
preparations made from cereals; Dough products; 
Pizza; Sauces for pasta; Ready-made meals for 
eating that comprised mainly from Pasta and/or 
pastries; all included in class 30

סוגי פסטה למיניהן, אטריות; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; 
מוצרי בצק; פיצה; רטבים לפסטה; ארוחות מוכנות-לאכילה 

המורכבות בעיקר מפסטה ו/או מאפים; הנכללים כולם בסוג 30  
                                                                                     

                                

Class: 35 סוג: 35

Services provided or related with operating and 
granting franchises for restaurants and other 
institutes or facilities engaged in providing  food and 
beverages ready for consumption, sales of food.

רותים הניתנים או הקשורים עם הפעלה והענקת זיכיונות 
למסעדות ומוסדות אחרים או מתקנים העוסקים באספקת מזון 
ומשקאות המוכנים לצריכה, מכירה של מזון.                           
                                                                                    

    

Class: 43 סוג: 43

Food and beverages ready for consumption;  
preparation of food for delivery; all included in class 
43.

הכנה של מזון למשלוח; הנכללים כולם בסוג 43.                     
                                                                                    

                

כ"ז אב תשע"ו - 3331/08/2016



אנשור קומפקט

Trade Mark No. 263580 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott Park IL, 60064, 
U.S.A.

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; 
nutritional supplements used as a meal replacement.

חומרי תזונה המותאמים לשימוש רפואי; תוספי תזונה לשימוש 
כתחליפים לארוחות.                                                   

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk-based products, namely, dairy- based 
and fruit based food beverages containing fortified 
nutritents..

מוצרי חלב ומוצרים המבוססים על חלב, דהיינו, משקאות 
מבוססי חלב  ומבוססי פירות המכילים חומרי הזנה מועשרים.   

                      

כ"ז אב תשע"ו - 3431/08/2016



RHYTHM NATION 1814

Trade Mark No. 263598 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Janet Jackson

Address: 9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000, Beverly 
Hills, California, 90212, U.S.A.

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: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, development, 
production, and presentation of live theatrical and 
musical performances; production of multimedia 
theatrical and musical performances; presentation of 
live show performances; entertainment, namely, live 
music concerts; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials 
featuring music; providing a website for 
entertainment purposes featuring photos, videos and 
written commentary about a musical artist ; all 
included in class 41

שירותי בידור, דהיינו, פיתוח, הפקה, והצגה של ביצועי תיאטרון 
חי ומוסיקה חיה; הפקה של ביצועי תיאטרון ומוסיקה באמצעות 
מולטימדיה; הצגה של ביצועי מופע חי; בידור, דהיינו, קונצרטים 
של מוסיקה חיה; שירותי בידור, דהיינו, מתן אתר אינטרנט 
המציג ביצועים מוסיקליים שאינן ניתנים להורדה, סרטי וידאו 
מוסיקליים, קטעי סרטים הקשורים לנ"ל, תמונות, וחומרי 

מולטימדיה אחרים המציגים מוסיקה; אספקת אתר אינטרנט 
למטרות בידור הכוללים תמונות, סרטי וידאו, ופרשנות כתובה 

בנוגע לאומן המוסיקלי; הנכללים כולם בסוג 41

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 3531/08/2016



RHYTHM NATION 1814

Trade Mark No. 263600 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Janet Jackson

Address: 9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000, Beverly 
Hills, California, 90212, U.S.A.

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: 9 סוג: 9

Series of musical sound recordings; pre-recorded 
compact discs featuring music; pre-recorded video 
discs featuring music; downloadable musical sound 
recordings and downloadable video recordings 
featuring music; computer game software, computer 
game discs; downloadable computer game 
programs; downloadable computer game software 
via a global computer network and wireless devices; 
downloadable electronic game programs; 
downloadable computer games via the internet and 
wireless devices; electronic sound equipment; 
headphones; all included in class 9

סדרה של הקלטות קול מוסיקליות; תקליטורים מוקלטים מראש 
המציגים מוסיקה; דיסקים של וידאו מוקלטים מראש המציגים 
מוסיקה; הקלטות קול מוסיקליות הניתנות להורדה והקלטות 
וידאו הניתנות להורדה שמציגות מוסיקה; תוכנות משחקי 
מחשב, דיסקים של משחקי מחשב; תוכניות משחקי מחשב 
הניתנות להורדה; תוכנות משחקי מחשב הניתנות להורדה 

באמצעות רשת מחשבים עולמית ומכשירים אלחוטיים; תוכניות 
משחקים אלקטרוניים הניתנות להורדה; משחקי מחשב 

הניתנים להורדה באמצעות האינטרנט ומכשירים אלחוטיים; 
ציוד קול אלקטרוני; אוזניות; הנכללים כולם בסוג 9                 
                                                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 3631/08/2016



4GA

Trade Mark No. 264316 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1221763 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Galtronics corporation ltd. שם: גלטרוניקס קורפוריישן בע"מ

Address: P.O.B. 1589, Tiberias, Israel כתובת : ת.ד. 1589, טבריה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Antennas; all included in class 9 אנטנות; הנכללים כולם בסוג 9             

כ"ז אב תשע"ו - 3731/08/2016



FLASHPIPE

Trade Mark No. 264406 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 012790771 האיחוד האירופי מספר: 012790771

Dated 03/10/2014 (Section 16) מיום 03/10/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

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

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

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

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

שירותי ייעוץ וייעוץ פיננסי אסטרטגי; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service featuring computer software 
platforms providing on-line business fundraising 
services to companies, computer software platforms 
providing an on-line market for companies to list 
investment opportunities, computer software 
platforms enabling companies to sell securities to 
investors, computer software platforms enabling 
users to sell and purchase company securities, 
computer software platforms enabling crowd funding 
services; all included on class 42.

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

מחשב המאפשרים למשתמשים למכור ולרכוש ניירות ערך של 
חברות, פלטפורמות תוכנות מחשב המאפשרות שירותי מימון 
קהל; 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., 12/12/2013, No. 86/141,908 ארה"ב, 12/12/2013, מספר 86/141,908

Class: 36 סוג: 36

U.S.A., 12/12/2013, No. 86/141,912 ארה"ב, 12/12/2013, מספר 86/141,912

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 3831/08/2016



 Owners

Name: FlashFunders, LLC

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

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

כ"ז אב תשע"ו - 3931/08/2016



4GA

Trade Mark No. 264552 מספר סימן

Application Date 23/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1221763 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Galtronics corporation ltd. שם: גלטרוניקס קורפוריישן בע"מ

Address: P.O.B. 1589, Tiberias, Israel כתובת : ת.ד. 1589, טבריה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; Network communication equipment; 
Transmitters; Telephone apparatus; Notebook 
computers; Laptop computers; Video telephones; all 
included in class 9

טלפונים ניידים; ציוד רשתות תקשורת; משדרים; מכשירי 
טלפון; מחשבי מחברת; מחשבים ניידים; טלפונים בוידיאו; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                            

כ"ז אב תשע"ו - 4031/08/2016



Trade Mark No. 265127 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1202420 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4946783 ארה"ב מספר: 4946783

Dated 26/04/2016 (Section 16) מיום 26/04/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: WorldQuant, LLC

Address: 1700 East Putnam Avenue, Third Floor, Old 
Greenwich CT 06870, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, investment management 
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., 27/03/2014, No. 86233863 ארה"ב, 27/03/2014, מספר 86233863

Class: 36 סוג: 36

כ"ז אב תשע"ו - 4131/08/2016



IBEROBALANCE

Trade Mark No. 265222 מספר סימן

Application Date 18/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Consumer Care AG

Address: Peter Merian Str. 84, CH-4052 Basel, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the gastrointestinal 
system; vitamin supplements, mineral supplements, 
dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; dietetic substances for medical 
purposes, namely, vitamin and mineral supplements; 
fiber dietary supplements adapted for medical use; 
herbal/food supplements for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases and inflammatory connective tissue 
diseases, herbal/food supplements for general health 
and well-being; probiotic supplements adapted for 
medical use.

תכשירים רוקחים למערכת העיכול; תוספי ויטמינים, תוספי 
מינרלים, תוספי מזון ותזונה לבריאות ורווחה כללית; חומרים 
דיאטטיים למטרות רפואיות, דהיינו, תוספי ויטמינים ומינרלים; 
תוספי סיבים תזונתיים המותאמים לשימוש רפואי; תוספי 
צמחים/מזון לטיפול במחלות דלקתיות, דהיינו מחלות מעי 

דלקתיות ומחלות רקמות חיבור דלקתיות, תוספי צמחים/מזון 
לבריאות ורווחה כללית; תוספים פרוביוטיים המותאמים 

לשימוש רפואי.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ז אב תשע"ו - 4231/08/2016



Trade Mark No. 265695 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205055 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 653119 שוויץ מספר: 653119

Dated 03/01/2014 (Section 16) מיום 03/01/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (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: 44 סוג: 44

Providing health information.

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

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

Switzerland, 29/10/2013, No. 653119 שוויץ, 29/10/2013, מספר 653119

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 4331/08/2016



GUSTO

Trade Mark No. 265784 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: MOREL, S.A.

Address: Street C, 13 th and 14th, Colon Free Zone, 
Province of Colon, Republic of Panama

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, Backpacks, Bags, Suitcases; Luggage, 
Coin purses, Purses, Wallets; Beach Bags, Travel 
Bags; All included in Class 18.

תיקי יד, תיקי גב, תיקים, מזוודות; מטען/כבודה, ארנקים 
למטבעות, ארנקים , ארנקי כיס; תיקי חוף, תיקי נסיעה, כולם 

כלולים בסוג 18.       

Class: 25 סוג: 25

All the goods included in class 25 כל הסחורות בסוג 25                                 

כ"ז אב תשע"ו - 4431/08/2016



Trade Mark No. 265785 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: MOREL, S.A.

Address: Street C, 13 th and 14th, Colon Free Zone, 
Province of Colon, Republic of Panama

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, Backpacks, Bags, Suitcases; Luggage, 
Coin purses, Purses, Wallets; Beach Bags, Travel 
Bags; All included in Class 18

תיקי יד, תיקי גב, תיקים, מזוודות; מטען/כבודה, ארנקים 
למטבעות, ארנקים , ארנקי כיס; תיקי חוף, תיקי נסיעה, כולם 

כלולים בסוג 18.     

Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25 כל הסחורות בסוג 25                         

כ"ז אב תשע"ו - 4531/08/2016



Trade Mark No. 265971 מספר סימן

Application Date 19/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RED SEA FISH PHARM LTD. שם: רד סי פיש פארם בע"מ

Address: Herzlia Pituach, Israel כתובת : הרצליה פיתוח, ישראל

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: 1 סוג: 1

Sea salt for use in aquariums: salt mix to create 
artificial sea water from freshwater, the origin of the 
goods are from the Red Sea ; all included in class 1

מלח ים לשימוש באקווריה; תערובת ממלח ליצירת מי ים 
מלאכותיים ממים מתוקים, מקור הטובין מהים האדום ; 

הנכללים כולם בסוג 1                                                       
                              

Class: 11 סוג: 11

Mechanical, biological and chemical filters and parts 
and fittings therefor; aquarium protein skimmers; all 
included in class 11.

מסננים מכניים, ביולוגיים וכימיים וחלקים ומתקנים שלהם; 
פילטר מפרק חלבונים עבור אקווריום; הנכללים  כולם בסוג 11. 

                                      

Class: 21 סוג: 21

Aquariums; integrated aquariums and indoor 
aquariums; aquarium parts and fittings namely, 
aquarium covers,  aquarium hoods; all included in 
class 21.

 אקווריומים; אקווריומים משולבים ואקווריומים פנימיים; חלקי 
אקווריום ומתקנים , דהיינו, מכסי אקווריום, גגות לאקווריום; 

הנכללים כולם בסוג 21                          

כ"ז אב תשע"ו - 4631/08/2016



זאפה
ZAPPA

Trade Mark No. 266154 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NETZER MUSIC (2004) LTD שם: נצר מוסיקה (2004) בע"מ

Address: Volenberg 24, Ramat Hacayal, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ראול וולנברג 24 רמת החייל, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Idan Goldstein, Adv.

Address: 8 Ben Guryon, Ramat Gan, 52573, Israel

שם: עידן גולדשטיין, עו"ד

כתובת : בן גוריון 8, רמת גן, 52573, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Culture and entertainment בידור ותרבות .                       

כ"ז אב תשע"ו - 4731/08/2016



Trade Mark No. 266219 מספר סימן

Application Date 20/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1207035 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pedometers; altimeters; scales and personal 
weighing scales; multifunctional electronic devices for 
displaying, measuring, and uploading to the Internet 
information including time, date, heart rate, global 
positioning, direction, distance, altitude, speed, steps 
taken, calories burned, navigational information, 
changes in heart rate, activity level, hours slept, 
quality of sleep, and silent wake alarm; computer 
software for wireless data communication for 
receiving, processing, transmitting and displaying 
information relating to fitness, body fat, body mass 
index; computer software for managing information 
regarding tracking, compliance and motivation with a 
health and fitness program.

Class: 44 סוג: 44

Providing information regarding nutrition, fitness, 
dieting, wellness and health via a website.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 03/12/2013, No. 86133621 ארה"ב, 03/12/2013, מספר 86133621

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 4831/08/2016



 Owners

Name: Fitbit, Inc.

Address: 150 Spear St, San Francisco, CA 94105, 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

כ"ז אב תשע"ו - 4931/08/2016



SHUTTERWALL

Trade Mark No. 266277 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.M.S INVESTMENT GROUP (H.A.S) LTD שם: בי אם אס קבוצת השקעות (ח.א.ס) בע"מ

Address: 21 Ben-Guryon Blvd, Haifa, Israel כתובת : שד בן גוריון 21, חיפה, ישראל

515050458

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: 9 סוג: 9

Anti- intrusion system embedded in rolling shutter. מערכת מיגון מפני פריצה המשולבת בתריסי גלילה.               

כ"ז אב תשע"ו - 5031/08/2016



Trade Mark No. 266377 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207756 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

chemicals used in industry, pharmacy, medical 
research, science and photography as well as in 
agriculture, horticulture and forestry.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations to treat diseases of the 
nervous system, infectious diseases, neoplasms, 
diseases of the immune system, endocrine and 
metabolic diseases, diseases of the circulatory 
system, diseases of the eye; pharmaceutical 
preparations for use as tumor suppressing agents; 
biological preparations in the nature of antibodies 
targeting specific epitopes of proteins for use in the 
treatment of diseases of the CNS.

Class: 42 סוג: 42

Computer software design, computer programming, 
or maintenance of computer software.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical services in the field of 
immunity; provision of medical information; medical 
examinations; preparation and dispensing of 
medicines; nutritional and dietary consultancy; 
consultancy and provision of information in the field 
of sanitary care; veterinary assistance; beauty salon 
services; care services for animals; hygienic care; 
consultancy and provision of information relating to 
the operation, preparation, administration and 
dosage of pharmaceutical preparations.

כ"ז אב תשע"ו - 5131/08/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Neurimmune Holding AG

Address: Wagistrasse 13, CH-8952 Schlieren, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ז אב תשע"ו - 5231/08/2016



ACROSS

Trade Mark No. 266442 מספר סימן

Application Date 08/07/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUZUKI MOTOR CORPORATION

Address: 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, motorcycles, all terrain vehicles, and 
the parts and fittings thereof; all included in class 12.

מכוניות, אופנועים, רכבי שטח, חלקיהם ואביזריהם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 

                  

כ"ז אב תשע"ו - 5331/08/2016



Trade Mark No. 266495 מספר סימן

Application Date 03/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E.R.N Israel LTD. שם: אי.אר.אן ישראל בע"מ

Address: רח' יגאל אלון 53, תל אביב, 6706206, ישראל כתובת : רח' יגאל אלון 53, תל אביב, 6706206, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Machinery, software and instruments used for the 
clearing of checks and/or reading checks and/ or 
transfer information; point of sale terminals; 
equipment and/or software for data processing.

מכונות, תוכנות ומכשירים המשמשים לסליקת שיקים ו/או 
לקריאת שיקים ו/או להעברת מידע,  מסופי נקודות מכירה, ציוד 
ו/או תוכנות לעיבוד נתונים.                                                

                                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financing; check services; check collection services; 
clearing services; checks discount services; 
guaranteed payment of checks; guaranteed payment 
services and/or financing ( including discount) of 
invoices and/or standing orders and/or money orders 
and/or notes and/ or bill including promissory notel 
bill  and/or payment orders and/or transactions.

עסקי מימון, שירותי שיקים, שירותי גביית שיקים, שירותי 
הקדמת פירעון שיקים, שירותי סליקה והתחייבות לפירעון 

שייקים. כמו כן, שירותי התחייבות לפירעון ו/או מימון (לרבות 
הקדמת פירעון) חשבוניות ו/או הוראות קבע ו/או שטרות ו/או 
הוראות תשלום ו/או עסקאות.                                             
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 5431/08/2016



Trade Mark No. 266500 מספר סימן

Application Date 10/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207903 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 659841 שוויץ מספר: 659841

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products and preparations.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

כ"ז אב תשע"ו - 5531/08/2016



Trade Mark No. 266626 מספר סימן

Application Date 14/07/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps;  perfumery;  essential oils;  cosmetics; 
preparations for the care and the treatment of the 
hair,  including,  hair dyes, hair colorants and hair 
bleaching preparations; hair lotions, creams, 
conditioners, foams, oils, gels and spray; shampoos; 
hair reconstructors; hair waving, curling and 
smoothing preparations; hair moisturizing masks; 
hair-care preparations; hair gels for protection 
against the sun; all included in Class 3.

סבונים; בישום; שמנים אתרים; קוסמטיקה; תכשירים לטיפוח 
וטיפול בשיער, כולל, שטיפות צבע לשיער, צבעים לשיער 
ותכשירים לחמצון שיער; תחליבים, קרמים, קונדישנרים, 

קצפים, שמנים, ג'לים וספריים לשיער; שמפו; משקמי שיער; 
תכשירים ליצירת גלים ותלתלים בשיער ותכשירים להרגעת 
השיער; מסכות לחות לשיער; תכשירים לטיפול בשיער; ג'לים 
לשיער להגנה מפני השמש; הנכללים כולם בסוג 3.                
                                                                                    

                                                                        

Class: 8 סוג: 8

Scissors, hairdressers' scissors, nail files, tweezers, 
manicure and pedicure sets, manicure implements, 
pedicure implements, eyelash curlers, nail nippers, 
nail polishers, nail clippers, electric or non-electric; 
razors; all included in Class 8.

מספריים, מספריים לספרים, פצירות לציפורניים, צבתות, סטים 
של מניקור ופדיקור, כלים למניקור, כלים לפדיקור, מעגלי 

ריסים, צבתות לציפורניים, מבריקי ציפורניים, קוצצי ציפורניים, 
חשמליים או לא; תערים; הנכללים כולם בסוג 8.                     

                                                  

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing; clothing for hairdressers including 
aprons, capes, white coats, kimono, smocks, gloves; 
footwear; headgear; all included in Class 25.

פרטי הלבשה; בגדים לספרים כולל סינרים, שכמיות, חלוקים 
לבנים, קימונו, חלוקים, כפפות, הנעלה, כיסוי ראש; הנכללים 
כולם בסוג 25.                                                                 

  

Class: 44 סוג: 44

Services provided by hairdressing and beauty salons; 
all included in Class 44. 

שירותים הניתנים על ידי מספרות וסלוני יופי; הנכללים כולם 
בסוג 44.                             

כ"ז אב תשע"ו - 5631/08/2016



 Owners

Name: IMAGE TRADE MARKS LIMITED

Address: 24, Pryors Road, Windsor, Berks, SL4 4PD, 
United Kingdom

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"ז אב תשע"ו - 5731/08/2016



INSYTE

Trade Mark No. 266644 מספר סימן

Application Date 15/07/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

(New Jersey, United States 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: 10 סוג: 10

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

מערכות וכלים רפואיים, דהיינו צנתרים; הנכללים כולם בסוג 10
                                         

כ"ז אב תשע"ו - 5831/08/2016



LIFETIME

Trade Mark No. 266688 מספר סימן

Application Date 17/07/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lifetime Entertainment Services, LLC

Address: 235 East 45th Street,, New York, New York, 
10017, (Delaware Limited Liability Company), 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: 38 סוג: 38

Broadcasting services, including, television 
broadcasting, video broadcasting, Internet 
broadcasting, audio broadcasting, radio broadcasting 
and satellite broadcasting; over-the-air, satellite and 
cable transmission services; electronic transmission 
of data via satellite link; electronic transmission of 
data and documents via computer networks; video-
on-demand transmission services; podcast and 
webcast services; wireless communication services, 
namely, transmission of television programs and 
motion pictures to mobile devices; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for the 
electronic transmission of messages among users in 
the fields of broadcast entertainment, education, and 
general interest; broadband communication services, 
namely, satellite, cable, network transmission of 
sounds, images, signals and data; all included in 
class 38

שירותי שידור, הכוללים, שידורי טלוויזיה, שידורי וידאו, שידורי 
אינטרנט, שידורי אודיו, שידורי רדיו ושידורי לווין; שירותי 

תמסורת דרך האוויר, בלווין ובכבלים; תמסורת אלקטרונית של 
נתונים באמצעות קישור לוויני; תמסורת אלקטרונית של נתונים 
ומסמכים באמצעות רשתות מחשבים; שירותי תמסורת וידאו 
לפי דרישה; שירותי פודקאסט ושידורי אינטרנט; שירותי 
תקשורת אלחוטית, במיוחד שידורים של תוכניות טלוויזיה 

וסרטים למכשירים ניידים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות 
מודעות אלקטרוניים לשידור אלקטרוני של הודעות בין 

משתמשים בתחום שידורי בידור, חינוך, ונושאי עניין כלליים; 
שירותי תקשורת בפס רחב, במיוחד לווינים, כבלים, שידורי 
רשת של קולות, תמונות, אותות ונתונים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 38
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ז אב תשע"ו - 5931/08/2016



DOSTIX

Trade Mark No. 266698 מספר סימן

Application Date 17/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Visual Conspiracy Ltd. שם: ויז'ואל קונספירסי בע"מ

Address: 25 Tchernikhovski Street, P.O.B. 4637, Tel 
Aviv, 61046, Israel

כתובת : רח' צ'רניחובסקי 25, ת.ד. 4637, תל אביב, 61046, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear . ביגוד והנעלה.               

כ"ז אב תשע"ו - 6031/08/2016



Trade Mark No. 266800 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1065613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOUDAL, naamloze vennootschap

Address: Everdongenlaan 18, B-2300 Turnhout, Belgium

(Belgium A joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives used in the industry.

Class: 17 סוג: 17

Elastic sealants and adhesives based on acrylic, 
modified silicone polymer, polyurethane or silicones, 
and polyurethane foams used for jointing, glazing, 
sealing and insulating in construction and decorative 
applications.

כ"ז אב תשע"ו - 6131/08/2016



Trade Mark No. 266895 מספר סימן

Application Date 24/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209764 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 660467 שוויץ מספר: 660467

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products and preparations.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

כ"ז אב תשע"ו - 6231/08/2016



Trade Mark No. 266923 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1210085 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2707257 ארה"ב מספר: 2707257

Dated 15/04/2003 (Section 16) מיום 15/04/2003 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers hardware; hand held computers; personal 
digital assistants; portable digital audio players; 
electronic organizers; cables, computer programs for 
personal information management; database 
management software; electronic mail and 
messaging software; database synchronization 
software; computer programs for accessing, browsing 
and searching online databases; operating system 
software; data synchronization programs; application 
development tool programs; computer fonts, 
typefaces, type designs and symbols; computer 
software for use in providing multiple user access to 
a global computer information network for searching, 
retrieving, transferring, manipulating and 
disseminating a wide range of information; computer 
software for use as a programming interface; 
computer software for use in network server sharing; 
local networking software; computer software for 
matching, correction, and reproduction of color; 
computer software for use in video editing; computer 
software for use in enhancing text and graphics; 
computer software for use in font justification and font 
quality; computer software for use to navigate and 
search a global computer information network, as 
well as, organize and summarize the information 
retrieved; computer software for use in word 
processing and database management; computer 
software for use in authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, playing, storing and organizing audio, 
video and other digital data; computer software for 
analyzing and troubleshooting other computer 
software; computer game software; computer 
graphics software; computer search engine software.

כ"ז אב תשע"ו - 6331/08/2016



 Owners

Name: APPLE INC.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ז אב תשע"ו - 6431/08/2016



Trade Mark No. 266940 מספר סימן

Application Date 14/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210248 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MORPHO

Address: 11 boulevard Galliéni, F-92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, instruments, terminals, readers and 
software for acquisition, identification, automatic 
recognition, checking and processing of 
characteristics of the iris and/or face in the field of 
security and access control; optical sensors for 
capturing characteristics of the iris and/or face in the 
field of security and access control.

Class: 42 סוג: 42

Design, development and maintenance of computer 
programs and software for acquisition, identification, 
automatic recognition, checking and processing of 
characteristics of the iris and/or face in the field of 
security and access control.

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

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

France, 11/10/2013, No. 13 4 039 016 צרפת, 11/10/2013, מספר 016 039 4 13

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 6531/08/2016



Trade Mark No. 267019 מספר סימן

Application Date 28/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zvika Bozaglo שם: צביקה בוזגלו

Address: 3 Pier Kenig st App 9, Holon, Israel כתובת : פייר קינג 3 דירה 9, חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, P.O.B. 50264, Tel Aviv, 
6150201, lndustry House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50264, תל אביב, 6150201, בית 
התעשייה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing entertainment and culture services for 
children, namely,  theatre performances and various 
activities for children, all included in class 41

מתן שירותי בידור ותרבות לילדים, כלומר: הצגות מופעים 
והפעלות שונות לילדים, הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    

          

כ"ז אב תשע"ו - 6631/08/2016



Trade Mark No. 267020 מספר סימן

Application Date 28/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zvika Bozaglo שם: צביקה בוזגלו

Address: 3 Pier Kenig st App 9, Holon, Israel כתובת : פייר קינג 3 דירה 9, חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, P.O.B. 50264, Tel Aviv, 
6150201, lndustry House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50264, תל אביב, 6150201, בית 
התעשייה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and cultural services; all included in 
class 41

מתן שירותי בידור ותרבות ; הנכללים כולם בסוג 41               
                

כ"ז אב תשע"ו - 6731/08/2016



Trade Mark No. 267090 מספר סימן

Application Date 31/07/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying, photographic, cinematographic, 
and optical apparatus and instruments, namely, 
spatial, distance and special sensors for recording 3D 
measurement computer software; computer 
hardware; computer software for spatial recognition 
and tracking, mapping and measuring motion; 
computer software; mobile phones; mobile 
peripherals; computers; tablet computers; netbook 
computers; laptop computers; integrated circuit chips; 
microchips; camera cases; camcorder cases; 
telephones; remote controls for radios, televisions 
and stereos; digital video recorders; MP3 players; 
audio amplifiers; computer servers; scanners; 
camcorders; cameras; GPS navigation devices; 
audio components; headphones; audio speakers; 
audio receivers and video receivers; personal digital 
assistants (PDA); set-top boxes; home theater 
systems; video projectors; radar detectors; audio and 
video equipment for vehicles; battery chargers; 
adapters (electricity).

.התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראייה, דהיינו, חיישנים מיוחדים, חיישני 

מרחק וחיישנים מרחביים להקלטה של תוכנות מחשב למדידת 
תלת מימד (תרי די); חומרת מחשב; תוכנות מחשב לזיהוי 
מרחבי ומעקב , מיפוי ומדידה של תנועה; תוכנות מחשב; 
טלפונים ניידים; ציוד קצה לניידים; מחשבים; מחשבי לוח 
(טאבלטים); מחשבי מחברת (נוטבוק); מחשבים נישאים 

(לפטופ); שבבי מעגלים משולבים; שבבי מיקרו (מיקרוצ׳יפ); 
נרתיקים למצלמות; נרתיקים למצלמות-מקליטות; טלפונים; 

שלטים רחוקים למכשירי רדיו, טלוויזיה, וסטריאו; מקליטי ווידאו 
דיגיטליים; נגני מוזיקה אמ-פי-3; מגברי שמע; שרתי מחשב; 
סורקים; מצלמות-מקליטות; מצלמות; התקני ניווט בעזרת לוויין 
(ג׳י-פי-אס); רכיבי שמע; אוזניות; רמקולים לשמע; מקלטי שמע 
ומקלטי ווידאו; עוזרים אישיים דיגיטליים (פי-די-איי); ממירים; 
מערכות קולנוע ביתי; מקריני ווידאו; גלאי מכ״ם; ציוד שמע 

ווידאו לכלי רכב; מטעני סוללות; מתאמים (לחשמל)..               
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software for spatial recognition and tracking, mapping 
and measuring physical motion; providing online 
resources for software developers, namely, providing 
a website featuring resources in the nature of non-
downloadable software for spatial recognition and 
tracking, mapping and measuring physical motion; 
design and development of computer hardware and 
software; application services provider (ASP), 
namely, hosting computer software applications of 
others; providing temporary use of non-downloadable 
software; providing online resources for software 
developers

אספקת תוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה לזיהוי מרחבי 
ומעקב, מיפוי ומדידת תנועה פיזית; אספקת משאבים מקוונים 
למפתחי תוכנות, דהיינו, אספקת אתר אינטרנט הכולל משאבים 
בדמות תוכנות מחשב שאינו ניתנות להורדה לזיהוי מרחבי 
ומעקב, מיפוי ומדידה של תנועה פיזית; עיצוב ופיתוח של 
תוכנת וחומרת מחשב; ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי), 
דהיינו, אירוח יישומי תוכנות מחשב עבור אחרים; אספקת 

שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה; אספקת משאבים 
מקוונים עבור מפתחי תוכנה.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ז אב תשע"ו - 6831/08/2016



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

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

U.S.A., 07/06/2014, No. 86/303,300 ארה"ב, 07/06/2014, מספר 86/303,300

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 6931/08/2016



Trade Mark No. 267132 מספר סימן

Application Date 13/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210759 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUVEPHARMA EOOD

Address: Nikolay Haitov Str 3A, 5th floor, BG-1113 Sofia, 
Bulgaria

(Limited Liability Company of Bulgaria)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; supplements to fodder for 
veterinary purposes; microorganisms for medical and 
veterinary use; preparations of microorganisms for 
medical and veterinary use; ferments for veterinary  
purposes; nutritional additives; dietary supplements 
for animals.

Class: 31 סוג: 31

Additives to animal feed, not for medical purposes.

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

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

Bulgaria, 20/01/2014, No. 130911 בולגריה, 20/01/2014, מספר 130911

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

כ"ז אב תשע"ו - 7031/08/2016



Trade Mark No. 267157 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210964 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Société à responsabilité limitée (SARL)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 12/12/2013, No. 655851 שוויץ, 12/12/2013, מספר 655851

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 7131/08/2016



SOCIAL SKY

Trade Mark No. 267442 מספר סימן

Application Date 24/07/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

 Computer software designed in accordance with 
third party specifications; Computer software for use 
in database management; Computer application 
software for use with computers, mobile phones and 
mobile devices, PDA's, portable media players, 
handheld computers, televisions, video game 
program systems and computer networks computers, 
namely, software for use in database management; 
Computer application software for use via the 
internet, with computers, mobile phones and mobile 
devices, PDA's, portable media players, handheld 
computers, televisions, video game program systems 
and computer networks computers, namely, software 
for use in database management; Computer 
application software for use with QR codes for use in 
advertising; Computer application software for use 
with QR codes for survey management applications; 
Computing platforms for community engagement; 
Computer firmware for use in database management; 
Computer hardware for security related applications; 
Server engines for use by software developers to 
develop software faster and with greater efficiency. 

תוכנת מחשב שתוכננה בהתאם למפרטים של צד שלישיים; 
תוכנת מחשב לשימוש בניהול מסדי נתונים; תוכנת יישום 

מחשב לשימוש במחשבים, טלפונים ניידים ומכשירים ניידים, 
מחשבי כף היד, נגני מדיה ניידים, מחשבי כף יד, טלוויזיות, 

מערכות תכנית משחק וידאו ורשתות מחשבי מחשבים, כלומר, 
תוכנה לשימוש בניהול מסדי נתונים; תוכנת יישום מחשב 

לשימוש באמצעות האינטרנט, עם מחשבים, טלפונים ניידים 
ומכשירים ניידים, מחשבי כף היד, נגני מדיה ניידים, מחשבי כף 
יד, טלוויזיות, מערכות תכנית משחק וידאו ורשתות מחשבי 
מחשבים, כלומר, תוכנה לשימוש בניהול מסדי נתונים; תוכנת 
יישום מחשב לשימוש עם קודי QR לשימוש בפרסום; תוכנת 
יישום מחשב לשימוש עם קודי QR עבור יישומי ניהול סקר; 
פלטפורמות מחשוב למעורבות קהילתית; הקושחה מחשב 
לשימוש בניהול מסדי נתונים; חומרת מחשב ליישומים 

ביטחוניים; מנועי שרת לשימוש על ידי מפתחי תוכנה לפתח 
תוכנה מהר יותר וביעילות רבה יותר.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services in accordance with 
third party specifications and maintenance of 
computer programmes; Design and development of 
software in accordance with third party specifications; 
Social marketing of mobile and web applications in 
accordance with third party specifications; Design 
and development of software;designing and 
developing software for social marketing of mobile 
and web applications; Designing and developing 
computer game software and video game software 
for use with computers, handheld computers, mobile 
phones and mobile devices, PDA's, portable media 
players, televisions, video game program systems 
and computer networks; Designing and developing 
computer game software and video game software 
downloadable via the internet, for use with 
computers, handheld computers, mobile phones and 
mobile devices, PDA's, portable media players, 
televisions, video game program systems and 
computer networks; Providing on-line non-
downloadable software for use in database 
management. Startup consulting services and startup 
accelerator/incubator.

שירותי תכנות מחשבים בהתאם למפרטים של צד שלישיים 
ותחזוקה של תוכנות מחשב; עיצוב ופיתוח של תוכנה על פי 
מפרטים של צד שלישיים; שירותי עיצוב ופיתוח של תוכנה 

לשיווק חברתי של יישומים ניידים ואינטרנט בהתאם למפרטים 
של צד שלישיים; עיצוב ופיתוח של תוכנה; שיווק חברתי של 
יישומים ניידים ואינטרנט; תכנון ופיתוח תוכנת משחק מחשב 
ותוכנת משחק וידאו לשימוש במחשבים, מחשבי כף יד, 

טלפונים ניידים ומכשירים ניידים, מחשבי כף היד, נגני מדיה 
ניידים, טלוויזיות, מערכות תכנית משחק וידאו ורשתות 

מחשבים; תכנון ופיתוח תוכנת משחק מחשב והורדת תוכנת 
משחק וידאו באמצעות רשת האינטרנט, לשימוש במחשבים, 
מחשבי כף יד, טלפונים ניידים ומכשירים ניידים, מחשבי כף 
היד, נגני מדיה ניידים, טלוויזיות, מערכות תכנית משחק וידאו 
ורשתות מחשבים; תוכנה שאינה להורדה מתן על השורה 
לשימוש בניהול מסדי נתונים. שירותי הפעלת ייעוץ ומאיץ 

הפעלה / חממה.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ז אב תשע"ו - 7231/08/2016



Ownersבעלים

Name: SOCIAL SKY CORPORATION LTD. שם: סושיאל סקאי תאגיד בע״מ

Address: REVIVIM 61, HERZELIYA, 46240, Israel כתובת : רביבים 61, הרצליה, 46240, ישראל

חברה פרטית

U.S.A., 12/02/2014, No. 86191266 ארה"ב, 12/02/2014, מספר 86191266

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 12/08/2014, No. 86191266 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86191266

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 7331/08/2016



NETFLIX

Trade Mark No. 267458 מספר סימן

Application Date 13/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Netflix, Inc.

Address: 100  Winchester Circle, Los Gatos, California, 
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: 38 סוג: 38

Streaming of audiovisual and multimedia content via 
the internet and other telecommunications networks; 
transmission and delivery of audiovisual and 
multimedia content via the internet;  all included in 
class 38.

הזרמת תוכן אורקולי ומולטימדיה באמצעות האינטרנט ורשתות 
תקשורת אחרות; שידור ואספקה של תוכן אורקולי ומולטימדיה 
באמצעות האינטרנט;  הנכללים כולם בסוג 38.                       
                                                                                    

                      

כ"ז אב תשע"ו - 7431/08/2016



RR MEDIA

Trade Mark No. 267482 מספר סימן

Application Date 14/08/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1270962 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for broadcasting, transmission, 
receiving, processing, reproducing, encoding and 
decoding of digital signals; computer software for use 
in telephony, telecommunications, data 
communications, satellite broadcasting and the 
transmission, receiving, display, encryption and 
decryption of digital signals; computer software for 
provision and display of data from local and global 
computer networks and for receiving, exchange and 
display of messages, images or data; computer 
software for creating and safeguarding a 
communications network, for network security and for 
messaging and electronic mail services; computer 
software for use in the design and operation of 
websites; computer software providing access to 
local and global computer networks and computer 
software enabling parties to view, display, transmit 
and download information from local and global 
computer networks.

תוכנת מחשב לשידור, תמסורת, קליטה, עיבוד, שכפול, הצפנה 
ופענוח של אותות דיגיטליים ;תוכנת מחשב לשימוש בטלפוניה, 
טכנולוגיה טלקומוניקציה, תקשורת נתונים, שידור ותמסורת 
לוויינית, קלט, תצוגה, קידוד ופענוח של אותות דיגיטליים ; 

תוכנת מחשב להספקה ותצוגה של נתונים מרשתות מחשבים 
מקומיות וגלובליות לצורך קבלה, החלפה ותצוגה של הודעות, 
תמונות או נתונים ; תוכנת מחשב ליצירה ואבטחה של רשתות 

תקשורת, לצורך אבטחת רשת ותכתובות ושירותי דואר 
אלקטרוני; תוכנת מחשב לשימוש בעיצוב ותפעול אתרי 

אינטרנט ; תוכנת מחשב הנותנת גישה לרשתות מחשבים 
מקומיות וגלובליות ותוכנת מחשב המאפשרת לצדדים לצפות, 

להציג, לשדר ולהוריד מידע מרשתות מחשבים מקומיות 
וגלובליות.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, video, data, graphics, images, signals and 
messages by means of satellite, cable, optic fibers or 
computer networks; teleport services; digital 
broadcasting and communications services; cable 
television broadcasting and transmission; distribution 
and transmission of satellite, terrestrial and cable 
television, radio and digital broadcast programs; 
satellite news gathering services, conversion from 
one broadcasting standard to another broadcasting 
standard as a telecommunication service; telephone, 
data communications and interactive communication 
services; provision of access to global computer 
network, provision of access to global computer 
network via satellite {connection and access 
provider); provision of end to end 
telecommunications and data networking solutions; 
providing telecommunications connections to the 
Internet and databases; provision of 
telecommunication infrastructure for transmission, 
reception and dissemination of audio, images, video 
and data; transmission and reception of telemetry, 
command and ranging signals to and from satellites, 
consultancy services in the field of 
telecommunications; rental and leasing of equipment 
for telecommunication between remote locations or 
networks; renting and leasing of production 
equipment in the field of broadcasting: Content 
capture, content delivery, occasional use of content, 
content management, data delivery services, 
delivery, production and content management in the 
field of broadcasting

שירותי טלקומוניקציה דהיינו, שידור קול, וידאו, נתונים, 
גרפיקה, תמונות, איתותים והודעות על ידי לווין, כבלים, סיבים 
אופטיים או רשתות מחשבים ; שירותי טלפורט ; שידור דיגיטלי 
ושירותי תקשורת ; שידור ותמסורת טלוויזיית כבלים ; הפצה 
ושידור של לווין, שידור טלוויזיית כבלים, רדיו ותוכניות שידור 

דיגיטליות ; שירותי לווין הנוגעים לאיסוף ידיעות וחדשות, המרה 
מתקן שידור אחד למשנהו כשירות טכנולוגיה לתקשורת 
אלקטרונית למרחקים ; טלפון, תקשורת נתונים ושירותי 

תקשורת אינטראקטיבית ; מתן גישה לרשת מחשבים גלובלית, 
מתן גישה לרשת מחשבים גלובלית באמצעות לווין (חיבור וספק 
גישה) ; מתן טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית למרחקים מקצה 
לקצה ופתרונות לרשת נתונים ; מתן טכנולוגיה לתקשורת 

אלקטרונית למרחקים לרשת ומסדי נתונים ; אספקת תשתיות 
טכנולוגיה תקשורת אלקטרוניות למרחקים לשידור, קליטה 
והפצת שמע, תמונות, וידאו ונתונים ; שידור וקליטה של 

העברת נתוני מדידה ממרחק, הנע ובקרה של אותות אל הלוויין 
וממנו, שירותי יעץ בתחום של טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית 
למרחקים ; השכרה והחכרה של ציוד של טכנולוגיה לתקשורת 
אלקטרונית למרחקים בין מקומות נדחים או רשתות ; השכרה 
והחכרה של ציוד המשמש לייצור בתחום השידור ; לכידת תוכן, 

שליחת תוכן, שימוש בתוכן מדי פעם, ניהול תוכן, שירותי 
העברת נתונים, שליחה, יצור וניהול תוכן בתחום השידור         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ז אב תשע"ו - 7531/08/2016



Ownersבעלים

Name: RRsat Global Communications Network Ltd. שם: אראר סאט גלובל רשת תקשורת בע"מ

Address: RRSat Building, Hanegev Street, Airport City, 
7019900, Israel

כתובת : בניין אראר סאט, רח' הנגב, קרית שדה התעופה, 
7019900, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Class: 41 סוג: 41

Live entertainment production services, provision of 
multimedia entertainment programs by television, 
broadband, wireless and on-line services; interactive 
television services; educational and training services, 
including conducting classes, conferences, seminars 
and in¬house training in the fields of 
telecommunications, telephony, broadcasting, data 
transmission, electronic messaging, and operation of 
global and local computer networks; audio dubbing, 
subtitling; provision of non-downloadable films and 
television programs via pay-per-view television 
channels.

שירותי הפקה בתחום הבידור בשידור חי, אספקת תכניות 
בידור מולטימדיה על ידי טלוויזיה, שירות פס רחב, שירות 
אלחוטי ושירות מקוון ; שירותי טלוויזיה אינטראקטיביים ; 
שידורים לימודיים וכאלו הנועדו לאימונים, לרבות שיעורי 

הדרכה, כנסים, סמינרים ואימונים פנים ארגוניים בתחומים של 
טלקומוניקציה, הפעלת מערכות טלפוניות, שידור, העברת 
נתונים, הודעות אלקטרוניות והפעלה של רשתות מחשבים 
מקומיות וגלובליות ; דיבוב שמע, כתוביות ; אספקת סרטים 
שלא ניתנים להורדה וסדרות טלוויזיה שניתן לצפות בהן 

באמצעות ערוצי טלוויזיה הנוהגים בשיטת "שלם וצפה".           
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software and hardware problems; 
computer software and hardware consulting services; 
computer software design services for others, 
customization and installation of computer software; 
on-line library services namely providing electronic 
library services which feature electronic and digital 
information including archive information and 
indexing, via an on-line computer network

שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, איתור תקלות של בעיות תוכנת 
מחשב וחומרה ; שירותי ייעוץ הנוגעים לתוכנת מחשב וחומרה ; 
שירותי עיצוב תוכנה עבור אחרים, התאמה אישית והתקנה של 
תוכנת מחשב ; שירותי ספרייה מקוונת דהיינו אספקה שירותי 
ספרייה אלקטרונית הכוללים מידע דיגיטלי ואלקטרוני לרבות 
מידע ארכיוני ואינדקס, באמצעות רשת מחשבים מקוונת.         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ז אב תשע"ו - 7631/08/2016



Trade Mark No. 267527 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212741 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the compilation, analysis, 
interpretation, illustration and/or preparation of 
reports for data, including sales, ledger, human 
resource, operational, financial, real estate and 
purchasing information, obtained from one or more 
sources; computer program systems containing 
computers and software for the compilation, analysis, 
interpretation, illustration and/or preparation of data 
reports, including sales, ledger, human resource, 
operational, financial, real estate and purchasing 
information, obtained from one or more sources; 
none of the aforesaid relating to software for video 
sharing.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming and design, operation, 
support, updating and improvement of computer 
software for data analysis and illustration, and in 
particular for the compilation, analysis, interpretation, 
illustration and/or preparation of data reports, 
including economics, sales, operationalisation, 
improvement, human resource, assets and other 
business documents; research and development 
services regarding new business software products; 
consultancy relating to computer software systems 
and applications for the compilation, analysis, 
interpretation, illustration and/or preparation of 
reports for business information; consultancy in the 
field of electronic data processing (EDP), namely 
data consultancy relating to the programming of 
software for electronic data processing; none of the 
aforesaid relating to software for video sharing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/10/2013, No. 012215141 האיחוד האירופי, 11/10/2013, מספר 012215141

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 7731/08/2016



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of "QLIK" and a "Q" in color.

 Owners

Name: QlikTech International AB

Address: Scheelevägen 24-26, SE-223 63 Lund, Sweden

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"ז אב תשע"ו - 7831/08/2016



ISHARES

Trade Mark No. 267583 מספר סימן

Application Date 18/08/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2422249 ארה"ב מספר: 2422249

Dated 16/01/2001 (Section 16) מיום 16/01/2001 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BlackRock Fund Advisors

Address: 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, 
U.S.A.

(California 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: 36 סוג: 36

Mutual fund investment advisory services; investment 
management services; financial investment services 
in the field of pooled investment funds, including 
exchange traded funds; providing information in the 
financial and investment fields; providing information 
in the financial and investment fields through 
electronic means; providing information in the fields 
of finance via an  interactive website and online 
computer database; financial advisory services, 
including the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, 
including exchange traded funds, mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, closed-
end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; financial products 
services, namely, brokerage, advisory, distribution, 
administration, management, custodial and trustee 
services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-
end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; fund investment 
consultation; fund investment services featuring 
securities offered according to previously established 
criteria; funds investment; management of a capital 
investment fund; mutual fund brokerage; exchange 
traded fund brokerage; exchange traded fund 
investment.; all included in class 36.

שירותי ייעוץ בהשקעות בקרנות; שירותי ניהול השקעות; 
שירותי השקעות פיננסיות בתחום קרנות השקעה מצורפות, 

לרבות קרנות נסחרות להמרה; אספקת מידע בתחומי 
הפיננסיים וההשקעות; אספקת מידע בתחומי הפיננסיים 

והשקעות באמצעים אלקטרוניים;  מתן מידע בתחומים פיננסים 
באמצעות אתר  אינטראקטיבי ומאגר מידע ממוחשב מקוון ; 
שירותי ייעוץ פיננסיים, הכוללים בנייה, מכירה, הפצה, ניהול 
ומנהל של השקעות, כולל קרנות נסחרות להמרה, קרנות 
משותפות, קרנות סחורות, קרנות השקעה מצורפות, קרנות 

גידור, קרנות סגורות, ניירות ערך מוגנים, מוצרי חשבון כרוכים, 
קרנות מופרדות, בטחונות ומוצרי השקעה מבוססי-בטחונות; 
שירותי מוצרים פיננסיים, דהיינו, תיווך, ייעוץ, הפצה, מנהל, 

ניהול, שירותי אפוטרופסות ונאמנות לקרנות משותפות, קרנות 
סחורות, קרנות השקעה מצורפות, קרנות גידור, קרנות נסחרות 

להמרה, קרנות סגורות, ניירות ערך מוגנים, מוצרי חשבון 
כרוכים, קרנות מופרדות, בטחונות ומוצרי השקעה 

מבוססי-בטחונות; ייעוץ לקרנות השקעות; שירותי קרנות 
השקעות המאפיינים בטחונות שהוצעו על פי קריטריונים 

שנקבעו קודם לכן; השקעה בקרנות; ניהול של קרן השקעות 
הון; תיווך קרן נאמנות משותפת; תיווך קרנות נסחרות להמרה; 
השקעת קרן נסחרת להמרה; הנכללים כולם בסוג 36             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ז אב תשע"ו - 7931/08/2016



SUCTIONAID

Trade Mark No. 267613 מספר סימן

Application Date 19/08/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2978538 ארה"ב מספר: 2978538

Dated 26/07/2005 (Section 16) מיום 26/07/2005 (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

Tracheal tubes; tracheostomy tubes; catheters and 
cannulae; and parts and fittings.

צינורות קניים; צינורות פיום קנה; צנתרים וקנולות; וחלקים 
ומתאמים.                                       

כ"ז אב תשע"ו - 8031/08/2016



Trade Mark No. 267712 מספר סימן

Application Date 03/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213648 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Simris Alg AB

Address: Herrestadsvägen 24A, SE-276 50 Hammenhög, 
Sweden

(Sweden 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

Food supplements based on algae for persons and 
animals with special dietary requirements; nutritional 
and dietary supplements based on algae; none of the 
aforementioned products for medical use.

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats; algae prepared for human 
consumption.

Class: 31 סוג: 31

Natural marine and freshwater plants and flower; 
fresh seaweed and algae.

כ"ז אב תשע"ו - 8131/08/2016



Trade Mark No. 267715 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213690 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

New Zealand No. 643232 ניו זילנד מספר: 643232

Dated 14/02/2002 (Section 16) מיום 14/02/2002 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BLIS TECHNOLOGIES LIMITED

Address: 10 Birch Street, Dunedin 9016, New Zealand

(New Zealand Registered New Zealand company (a 
limited liability company legally organised under the laws 
of New Zealand))

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

Bacterial preparations for medical use; 
pharmaceutical and medicinal products and 
preparations; products for oral care and hygiene; 
breath fresheners;  nutritional supplements; dietetic 
substances adapted for medical use; veterinary 
preparations and substances; food for babies.

כ"ז אב תשע"ו - 8231/08/2016



Trade Mark No. 267735 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213947 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1518764 אוסטרליה מספר: 1518764

Dated 15/05/2013 (Section 16) מיום 15/05/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer operating programs, recorded; computer 
programs (downloadable software); computer 
software; computer software (recorded); programs for 
computers (recorded).

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software 
consultancy; computer software design; computer 
support services (programming and software 
installation, repair and maintenance services); 
computer system design; computer systems analysis; 
consultancy in the field of computer software; data 
conversion of computer programs and data (not 
physical conversion); design and development of 
computer software (for others); design of computer 
software; design of workflow platform software; 
duplication of computer programs; hosting computer 
sites (web sites); hosting of workflow platform 
software; installation and maintenance of computer 
software; installation of computer software; rental of 
computer software; updating of computer software; 
upgrading of computer software; writing of computer 
software; application service provider (ASP) services; 
application service provider (ASP) services featuring 
computer software; development of computer 
software application solutions; online provision of 
web-based applications; support and consultation 
services for developing computer systems, 
databases and applications; provision of online non-
downloadable software (application service provider); 
providing information, including online, about 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto; design of computer 
databases; rental of web servers; creating and 
maintaining web sites for others; hosting of 
databases; hosting of software as a service (SAAS); 
web portal services (designing or hosting); design, 
creation, hosting and maintenance of websites for 
others; web site design.

כ"ז אב תשע"ו - 8331/08/2016



 Owners

Name: Nintex Pty Ltd

Address: Level 9, 451 Little Bourke Street, MELBOURNE 
VIC 3000, Australia

(Australia A corporation incorporated pursuant to the laws 
of the Commonwealth of Australia)

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

כ"ז אב תשע"ו - 8431/08/2016



Trade Mark No. 267738 מספר סימן

Application Date 14/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213974 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMBOGA, S.A.

Address: Avenida Libertad, 44, Pol. Industrial Salinetas, 
E-03610 Petrel (Alicante), Spain

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 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: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, bags, wallets, purses, belts, cords, cases, 
backpacks and sleeves for cards; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ז אב תשע"ו - 8531/08/2016



UB

Trade Mark No. 267845 מספר סימן

Application Date 21/08/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: URDAN PARTS LTD שם: אורדן חלפים בע"מ

Address: Doar Na Nachshonim Center, Nachshonim, 
7319000, Israel

כתובת : ד.נ. מרכז נחשונים, נחשונים, 7319000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tal Gerstein

Address: Leshem 7, Petah-Tikva, Israel

שם: טל גרשטין

כתובת : לשם 7, פתח תקוה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Radiators for vehicle. ראדיטורים לרכב.               

כ"ז אב תשע"ו - 8631/08/2016



Trade Mark No. 268154 מספר סימן

Application Date 09/09/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Canada No. 915754 קנדה מספר: 915754

Dated 25/09/2015 (Section 16) מיום 25/09/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

Address: No. 35, Wan Hsing Street,, Sanmin District, 
Kaohsiung, Taiwan (Republic of China)

(a corporation incorporated under the laws of Taiwan, 
R.O.C.)

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

Motorcycles, electric motorcycles, bicycles, electric 
bicycles, scooters, electric scooters; all included in 
class 12.

אופנועים, אופנועים חשמליים, אופניים, אופניים חשמליים, 
קטנועים, קטנועים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 12.             

                      

כ"ז אב תשע"ו - 8731/08/2016



Trade Mark No. 268159 מספר סימן

Application Date 10/09/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: DENSO CORPORATION

Address: 1-1- Showa-Cho, Kariya-City, Aichi-Pref., 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: 7 סוג: 7

Spark plugs; spark plugs for engines; spark plugs for 
engines for two-wheeled and four-wheeled vehicles; 
spark plugs for internal combustion engines for 
construction machinery and other industrial 
machinery; sparking plugs for internal combustion 
engines;  All  goods included in Class 7

שסתומי ניצוצות;  שסתומי ניצוצות למנועים; שסתומי ניצוצות 
למנועי כלי רכב דו גלגליים וארבע גלגלים; שסתומי ניצוצות 

לבעירת מנועים  פנימית  עבור מכונות בנייה ומכונות 
תעשייתיות אחרות;  שסתומי ניצוצות לבעירת מנועים פנימית; 
כל הסחורות נכללות בסוג 7                                               

                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 8831/08/2016



Trade Mark No. 268234 מספר סימן

Application Date 16/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215772 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons and goods, in particular by road, rail, 
water and air; porterage; guarded transport of money 
and valuables; organising, booking and arranging 
travels, excursions and cruises; organising transport 
services; rental of diving suits; organising, booking 
and arrangement of tours, day trips and city 
sightseeing; travel consultancy and escorting of 
travellers; rental, booking and providing of 
aeroplanes; rental, booking and providing of ships, in 
particular rowing boats, motorboats, sailing ships and 
canoes; rental, booking and providing of motor 
vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organisation of excursions, holidays and sightseeing; 
travel agencies (included in this class), in particular 
travel consultancy and booking; travel information 
and arranging of transport and travel; reservation 
services (included in this class); information about 
travel on the Internet, in particular, about reservation 
and booking in the tourism and business travel sector 
(online travel agencies); sending and delivery of 
newspapers and periodicals; consultancy via hotlines 
or call centres with regard to travel, including 
business travel and in the field of logistics (transport 
sector); transport and storage; locating of passenger 
vehicles by computer or a global positioning system 
(GPS); location of freight vehicles by computer or a 
global positioning system (GPS); traffic information 
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)

Germany, 07/05/2014, No. 30 2014 046 302.4/39 גרמניה, 07/05/2014, מספר 302.4/39 046 2014 30

Class: 39 סוג: 39

כ"ז אב תשע"ו - 8931/08/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: DER Touristik Köln GmbH

Address: Humboldtstraße 140, 51149 Köln, 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

כ"ז אב תשע"ו - 9031/08/2016



TICKETMASTER

Trade Mark No. 268273 מספר סימן

Application Date 14/09/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3678747 ארה"ב מספר: 3678747

Dated 08/09/2009 (Section 16) מיום 08/09/2009 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 1746016 ארה"ב מספר: 1746016

Dated 12/01/1993 (Section 16) מיום 12/01/1993 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Live Nation Entertainment, Inc.

Address: 9348 Civic Center Drive, Beverly Hills, California 
90210, 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: 16 סוג: 16

Printed tickets for sporting events, musical concerts 
and other entertainment events; all included in class 
16

כרטיסים מודפסים לאירועי ספורט, מופעים מוזיקליים ואירועי 
בידור אחרים; הנכללים כולם בסוג 16                                   

        

Class: 35 סוג: 35

Promoting sporting events, musical concerts and 
other entertainment events for others; promoting 
ticket sales for sporting events, musical concerts and 
other entertainment events for others; all included in 
class 35

קידום אירועי ספורט, מופעים מוזיקליים ואירועי בידור אחרים 
עבור אחרים; קידום מכירת כרטיסים לאירועי ספורט, מופעים 
מוזיקליים ואירועי בידור אחרים עבור אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         

            

Class: 41 סוג: 41

Arranging for ticket reservations for sporting events, 
musical concerts and other entertainment events; 
ticket agency services for sporting events, musical 
concerts and other entertainment events; all included 
in class 41

ארגון להזמנת כרטיסים לאירועי ספורט, מופעים מוזיקליים 
ואירועי בידור אחרים; שירותי סוכנות כרטיסים עבור אירועי 

ספורט, מופעים מוזיקליים ואירועי בידור אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 41                                                                         

                        

כ"ז אב תשע"ו - 9131/08/2016



Trade Mark No. 268292 מספר סימן

Application Date 15/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orly Fuchs שם: אורלי פוקס

Address: Refidim 8, Tel Aviv, Israel כתובת : רפידים 8, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, P.O.B. 50264, Tel Aviv, 
6150201, lndustry House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50264, תל אביב, 6150201, בית 
התעשייה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; guidance of parents and educational staff; 
all included in class 41.

חינוך; הדרכת הורים וצוותי חינוך; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                            

כ"ז אב תשע"ו - 9231/08/2016



אילנות לגדול בטוח

Trade Mark No. 268293 מספר סימן

Application Date 15/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orly Fuchs שם: אורלי פוקס

Address: רפידים 8, תל אביב, ישראל כתובת : רפידים 8, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, P.O.B. 50264, Tel Aviv, 
6150201, lndustry House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50264, תל אביב, 6150201, בית 
התעשייה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; guidance of parents and educational staff; 
all included in class 41.

חינוך; הדרכת הורים וצוותי חינוך; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                            

כ"ז אב תשע"ו - 9331/08/2016



Trade Mark No. 268376 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216184 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 9431/08/2016



Class: 7 סוג: 7

Machines and mechanical apparatus for the 
generation of compressed air, vacuum and air flow, 
included in class 07; compressors (machines), 
including reciprocating compressors and screw 
compressors; blowers for the compression, 
exhaustion and transport of gases; blowing 
machines; air suction machines; vacuum pumps 
being machines; parts of the aforesaid goods 
(included in class 07), including central screw 
compressor units or central reciprocating compressor 
units; air machines; pneumatic transporters; 
compressed air machines; compressed air motors; 
compressed air pumps; compressed air vessels 
being parts of machines; pressure tanks being parts 
of machines; pumps being parts of machines, motors 
or engines; turbines, other than for land vehicles; 
machine tools; pneumatic tools; filters being parts of 
machines, motors or engines; air filters for motors 
and/or compressors; catalytic converters for the 
adsorption of hydrocarbon vapors (gas catalytic 
converters); activated carbon absorbers and catalytic 
converters, being parts of machines; activated 
carbon filters for use in compressed air systems, 
being parts of machines; high pressure filters being 
parts of machines; condensate separators being 
parts of machines; automatic cleaners; cooling 
devices, included in class 07; coolers for motors, 
compressors or blowers; air condensers; condenser 
installations; de-aerators being parts of machines; oil 
separators being parts of machines, including de-
oilers for separating oil from air; fittings for 
compressors and machines; fittings for engine 
boilers; taps being parts of machines or motors; seals 
being parts of machines; compressed air main 
charging systems (control devices for the regulation 
of compressed air, being parts of machines); 
compressed air reservoirs being parts of machines; 
regulators being parts of machines; speed governors 
for machines and motors; pressure regulators being 
parts of machines; valves being parts of machines, 
including pressure valves; pressure reduction valves 
being parts of machines; pneumatic controls for 
machines and motors; motors, other than motors for 
land vehicles; electric motors, other than for land 
vehicles; generators of electricity; machine housings; 
mounts for machines; stands for machines; tables for 
machines; couplings and driving belts, other than for 
land vehicles; gear boxes, other than for land 
vehicles; ball-bearings; shaft couplings being 
machines; cranks being parts of machines; crank 
shafts; machine wheels; axles for machines; pump 
diaphragms; superchargers; turbo compressors; fans 
for motors; anti-pollution devices for motors and/or 
compressors, being parts of machines and motors; 
heat exchangers being parts of machines; parts of all 
the aforesaid goods, included in class 07; control and 
regulating devices for compressors, blowers or 
vacuum pumps; apparatus and devices for machine 
control.

כ"ז אב תשע"ו - 9531/08/2016



Class: 9 סוג: 9

Electric and/or electronic control and regulating 
devices for compressors, blowers, vacuum pumps, or 
air treatment apparatus and air treatment devices; 
electric and/or electronic apparatus and devices for 
process control and machine control; electric and/or 
electronic devices for the remote control of industrial 
processes; electric and/or electronic regulating 
devices for compressors, blowers and/or vacuum 
pumps, included in class 09; electric and/or electronic 
control devices for compressors, blowers and/or 
vacuum pumps, included in class 09; compressed air 
main charging systems being control devices for the 
regulation of compressed air, included in class 09; 
electric and electronic components and units, 
included in class 09; integrated circuits; electronic 
and/or optoelectronic components and units, included 
in class 09; apparatus and instruments for weak-
current engineering, namely for telecommunications, 
high-frequency engineering, measurement 
engineering and control engineering; apparatus and 
instruments for power engineering, namely for 
conducting, transforming, storing, regulating and 
control; measuring devices, automatic time switches, 
automatic weighers; data processing devices and 
apparatus, including data acquisition equipment and 
data acquisition apparatus, solely as peripheral 
devices and/or for controlling machines and 
mechanical apparatus in order to generate 
compressed air, vacuum and flow or for compressed 
air preparation; computer programs recorded on data 
carriers and/or in data memories, solely for peripheral 
devices and/or for controlling machines and 
mechanical apparatus in order to generate 
compressed air, vacuum and flow or for compressed 
air preparation; computers and installations 
consisting entirely or mainly thereof, solely as 
peripheral devices and/or for controlling machines 
and mechanical apparatus in order to generate 
compressed air, vacuum and flow or for compressed 
air preparation; computer output equipment, including 
printers, recorders, plotters, terminals, screens, other 
visual display and feeler units, solely as peripheral 
devices and/or for controlling machines and 
mechanical apparatus in order to generate 
compressed air, vacuum and flow or for compressed 
air preparation; apparatus and devices for data 
transmission, including installations consisting 
entirely or mainly thereof, solely as peripheral 
devices and/or for controlling machines and 
mechanical apparatus in order to generate 
compressed air, vacuum and flow or for compressed 
air preparation; data memories, namely floppy discs, 
magnetic hard discs and magnetic tapes, magnetic 
bubble memories, solid-state memories, tape decks, 
optically and/or mechanically encoded storage discs 
and storage tape systems; electrotechnical and 
electronic apparatus and devices, included in class 
09; sensors for the acquisition of physical quantities, 
included in class 09; devices for the recording, 
transmission and reproduction of sound, images and 
data; parts of all the aforesaid goods, included in 
class 09.

כ"ז אב תשע"ו - 9631/08/2016



 Owners

Name: KAESER KOMPRESSOREN SE

Address: Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG, 
Germany

(Germany Societas Europaea)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Class: 11 סוג: 11

Control and regulating devices for air treatment 
apparatus and air treatment 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, 19/09/2013, No. 30 2013 006 501.8/07 גרמניה, 19/09/2013, מספר 501.8/07 006 2013 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

כ"ז אב תשע"ו - 9731/08/2016



Trade Mark No. 268501 מספר סימן

Application Date 22/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jack Stern שם: ז'אק שטרן

Address: 11/20 Rabbi Akiva, Raanana, Israel כתובת : ר' עקיבא 11/20, רעננה, ישראל

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: 43 סוג: 43

consultancy and information services relating to 
finding and choosing retirements home and protected 
tenancy; all included in class 43.

שירותי ייעוץ ומידע הקשורים למציאת ובחירת בתי אבות ודיור 
מוגן; הנכללים כולם בסוג 43..                                             

                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 9831/08/2016



Trade Mark No. 268547 מספר סימן

Application Date 21/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216975 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Cabanas of metal; coat hooks of metal; clothing hook 
boards of metal; fixed (disposable) towel dispensers 
of metal; baskets of metal.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus; water supply apparatus and 
sanitary installations; sanitary and bathroom 
installations, as well as sanitary fixtures, in particular 
electric toilet seats, shower cubicles, folding bath 
screens; sanitary installations, in particular wash-
hand basins, showers, shower trays, bath tubs, 
toilets, urinals, bidets.

Class: 20 סוג: 20

Bathroom furniture, in particular towel closets, 
furniture of metal, storage shelves of glass and 
mirror-fronted cupboards; mirrors; fixed (disposable) 
towel dispensers; hooks for bathrobes; coat rails and 
coat hooks, not of metal;  grab bars, not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Bathroom and toilet utensils and containers, in 
particular glass holders, soap holders, soap dishes, 
soap boxes, soap dispensers, towel holders, towel 
rings, paper towel dispensers, toilet paper holders, 
toilet paper dispensers, bathroom waste bins, 
storage baskets, fitted toilet bags; combs and 
sponges; brushes (except paint brushes), in 
particular toilet brushes; bathroom goods of glass, 
porcelain, ceramic and earthenware.

Class: 24 סוג: 24

Shower curtains of fabric or plastic; bathroom 
textiles.

כ"ז אב תשע"ו - 9931/08/2016



 Owners

Name: HORNBACH Baumarkt AG

Address: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim, Germany

(Germany AG)

Class: 27 סוג: 27

Bathroom carpets and mats.

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

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

European Union, 22/11/2013, No. 012334835 האיחוד האירופי, 22/11/2013, מספר 012334835

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

כ"ז אב תשע"ו - 10031/08/2016



Trade Mark No. 268556 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217081 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Faith in Nature Limited

Address: Faith House, James Street, Radcliffe, 
Manchester M26 1LN, United Kingdom

(United Kingdom, under the laws of England and Wales 
Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Natural cosmetic skin care products; natural 
cosmetics, non-medicated preparations and 
substances for the care, conditioning, toning, firming, 
moisturising, beautifying and cleansing of the skin, 
face, eyes, body, hands, feet, legs, hair and scalp; 
wipes for cosmetic use, wipes impregnated with 
cleansing preparations; wipes for removing make-up, 
wipes for toilet use; hair preparations and 
substances, shampoos, conditioners for the hair; 
soaps, bath and shower preparations and 
substances; creams and lotions for the skin; 
deodorants, essential oils, washing, cleaning and 
scouring preparations; detergents, laundry 
preparations and substances; fabric conditioners, 
dishwasher cleaning and rinse aid preparations and 
substances, toilet cleaners, household cleaning and 
polishing preparations; washing-up liquids, 
aromatherapy oils and substances; wipes of paper 
impregnated with make-up remover; wipes of paper 
impregnated with cleansing preparations and 
substances.

Class: 5 סוג: 5

Feminine hygiene washes, feminine hygiene pads, 
sanitary towels and tampons; wipes for hygiene or 
medical use, wipes impregnated with antiseptic; 
wipes impregnated with medicated preparations and 
substances; disinfectants.

Class: 16 סוג: 16

wipes of paper.

Class: 21 סוג: 21

Household fabric cleaning wipes and cleaning 
brushes and swabs for household use.

כ"ז אב תשע"ו - 10131/08/2016



Trade Mark No. 268562 מספר סימן

Application Date 21/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1186099 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour Blue (Pantone 540). 
as shown in the mark.

 Owners

Name: ROBERLO, S.A.

Address: Ctra. Nacional II, Km. 706,5, E-17457 Riudellots 
de la Selva (Gerona), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Artificial and synthetic resins; chemical compositions 
and baths for welding;  sealing fillers for industrial 
use; mineral fillers for use in industry; solvents for 
varnishes; catalysts; solvents; polymer coatings other 
than paints; industrial adhesive agents; adhesive 
fillers; synthetic resins for use in adhesives; 
substances for removing adhesives.

Class: 2 סוג: 2

Dyes, varnishes, paints; lacquers; preservatives 
against rust and damage to wood; dyestuffs; 
mordants; natural resins; metals in foil and powder 
form for painters and decorators;  primers; resin 
primers; synthetic resin primer; sealing primers; 
primers for preparing surfaces for painting; coating 
for use as primers; paint sealants; sealant liquids for 
preserving wood; aerosols for lacquering; protective 
coatings in the form of aerosols for use on metals 
and concretes.

כ"ז אב תשע"ו - 10231/08/2016



Trade Mark No. 268605 מספר סימן

Application Date 04/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217137 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4568852 ארה"ב מספר: 4568852

Dated 15/07/2014 (Section 16) מיום 15/07/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Cook Medical Technologies LLC

Address: P.O. Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, 
IN 47402, U.S.A.

(Indiana, United States LTD 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: 10 סוג: 10

Medical lasers; laser fibers for use in medical 
applications.

כ"ז אב תשע"ו - 10331/08/2016



Trade Mark No. 268624 מספר סימן

Application Date 23/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217358 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 
earwax; pharmaceutical preparations for the 
treatment of ear disorders.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely ear cleaning devices in 
the form of pressure 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, 30/01/2014, No. 14 4 064 721 צרפת, 30/01/2014, מספר 721 064 4 14

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 10431/08/2016



 Owners

Name: SOFIBEL

Address: 110-114, rue Victor Hugo, F-92300 Levallois-
Perret, France

(Société par Actions Simplifiée)

כ"ז אב תשע"ו - 10531/08/2016



Trade Mark No. 268637 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217467 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen beans; food products made from fruits; fruit-
based snack food; kimchi [fermented vegetable dish]; 
jams; food products made from vegetables; 
vegetable juices for cooking; tofu; food products 
made from bean curds; food products made from 
bean, other than bean curds and their processed 
foodstuffs; frozen fruits; meat; eggs; bacon; bouillon; 
samgyetang [Korean ginseng chicken soup]; 
sausages; processed meat products; dried beef; 
ham; food products made from milk; milk products; 
cheese; perilla oil for food; maize oil for food; olive oil 
for food; edible oils; edible oils and fats; soybean oil 
for food; food products made from oil and fat; 
sesame oil; food products made from worm; fish and 
shellfish (not live) (including those frozen or 
preserved with salt); toasted laver; food products 
made from seaweed; fish sausages; fish cakes; food 
products made from fish and shellfish; smoked fish 
and shellfish; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; soups; jellies for food; food 
products made from sweet potato; meat-based 
sanjeok [Korean shish kebabs made from meat]; 
laver-based snack foods; fermented sand lance 
sauce; processed sea tangle; pork cutlets; meat 
rolled rice cakes; fermented anchovy sauce; 
processed edible brown seaweed; fermented shrimp 
sauce; fish cutlets; canola oil for food; grape seed oil 
for food; rice bran oil for food; yogurt; tuna fish; 
chicken balls; canned tuna fish; processed green 
laver; meju [Korean-style fermented soybeans].

כ"ז אב תשע"ו - 10631/08/2016



Class: 30 סוג: 30

Wheat flour; flour for fry; flour for food; starch for 
food; cereal-based processed products; naengmyun 
[korean buckwheat noodles]; instant noodles 
[ramyun]; mandu [Korean-style dumplings]; noodles; 
spaghetti; udon noodles; pizzas; hot dogs 
[sandwiches]; malt for human consumption; 
confectionery; macaroons [pastry]; candy; ice cream; 
waffles; cakes; puddings; hoddeok [Chinese pancake 
stuffed with sugar]; sugar; sugar for food; natural 
sweeteners; rice cakes; injeolmi [glutinous rice cakes 
coated with powdered beans]; soya sauce; 
gochujang [fermented hot pepper paste]; doenjang 
[fermented soybean paste]; jajang [black paste for 
noodle sauce]; soy sauce and soy bean paste; 
cheonggukjang [rice soybean paste]; chunjang 
[Chinese soybean paste]; chemical seasoning; 
mayonnaise; salad dressings; sauces (condiments); 
vinegar; ketchup [sauce]; mustard meal; hot pepper 
powder [spice]; curry powder [spice]; seasoned salt; 
spices; salt for food; salt for preserving foodstuffs; 
barley tea; tea; coffee; tea-based beverages; meat 
tenderizers, for household purposes; condiments; 
chocolate products; wasabi powder; fructose; boiled 
rice served in soup; uncooked noodles; Chinese 
noodles [dangmyun]; polished cereals; pork rib 
sauce; topokki [stir-fried rice cake]; buckwheat soba; 
starch syrup for food; barbequed beef sauce; ginger 
powder [spice]; somen noodles [very thin wheat 
noodles]; cereals; rice-based taffy; ssamjang [a 
processed soybean paste mixed with red pepper 
paste]; edible ices; corn tea; seasoning wine for 
cooking; juk [korean rice soup]; jjamppong rice 
[Chinese-style rice with vegetable and seafood]; cup 
rice served with toppings; tarts; frying powder; 
pepper powder [spice].

Class: 32 סוג: 32

Extracts of hops for making beer; fruit juices; 
lemonades; soda drinks; smoothies; sikhye [rice 
punch]; powders used in the preparation of fruit-
based drinks; vegetable or fruit processed 
beverages; soft drinks, non-carbonated; vegetable 
juice [beverages]; mineral water [beverages]; beer; 
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; non-alcoholic beverages; waters 
[beverages]; slush [beverages]; non-alcoholic 
beverages, namely, beverages made from vinegar; 
aerated water; red ginseng beverages.

כ"ז אב תשע"ו - 10731/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours The colors blue, 
blue-green, green, yellow-green, yellow, white and 
black are claimed as a feature of the mark. as shown 
in the mark.

The colors blue, blue-green, green, yellow-green, 
yellow, white and black are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the blue (RGB 0, 182, 
214) initial 'C' which is completed to a circle; the edge 
of which is gradually changed into blue, blue-green, 
green, yellow-green and yellow (RGB 255, 242, 0) 
and in the center of which is a white leaf and below 
which are Korean letters in black transliterated to 
'CHUNG JUNG ONE'.

 Owners

Name: DAESANG Corporation

Address: 26, Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

כ"ז אב תשע"ו - 10831/08/2016



Trade Mark No. 268654 מספר סימן

Application Date 20/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217748 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MT BILGI TEKNOLOJILERI VE DIS TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Tekstilkent Ticaret Merkezi Tekstilkent, Koza 
Plaza B Blok K:20 D:72 Atisalani, Istanbul, Turkey

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic vending machines.

כ"ז אב תשע"ו - 10931/08/2016



Trade Mark No. 268789 מספר סימן

Application Date 09/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218150 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302014043592 גרמניה מספר: 302014043592

Dated 25/06/2014 (Section 16) מיום 25/06/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software  for use in electrosurgical 
generators system to facilitate cutting, coagulation, 
vaporizing and/or devitalizing tissue; ; high-frequency 
apparatus and measuring instruments, namely; 
electrosurgical generator systems comprised of 
computer software that adjusts power output 
depending on tissue conditions used to facilitate 
cutting, coagulation, vaporizing and/or devitalizing 
tissue, software - programmable microprocessors.

Class: 10 סוג: 10

Electrosurgical generator systems comprising 
surgical and medical instruments and apparatus and 
components thereof, that cut, coagulate, vaporize 
and/or devitalize tissue, namely electrosurgical 
generator systems for medical purposes comprising 
high frequency apparatus and instruments thereof, 
that cut, coagulate, vaporize and/or devitalize tissue.

Class: 42 סוג: 42

Development, programming and implementation of 
software that automatically adjusts power in 
electrosurgical generator systems output depending 
on tissue conditions to facilitate coagulation of tissue; 
technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems in electrosurgical 
generator systems.

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

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

Germany, 08/04/2014, No. 30 2014 043 592.6/10 גרמניה, 08/04/2014, מספר 592.6/10 043 2014 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 11031/08/2016



 Owners

Name: ERBE Elektromedizin GmbH

Address: Waldhörnlestraße 17, 72072 Tübingen, 
Germany

(Germany GmbH)

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

כ"ז אב תשע"ו - 11131/08/2016



Trade Mark No. 268819 מספר סימן

Application Date 18/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218449 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Théodore Pierre Laboratoires

Address: 86 Avenue du 8 Mai 1945, F-13240 Septèmes 
les Vallons, France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Depilatories; make-up removing products; lipstick; 
beauty masks; shaving products; preservatives for 
leather (polishes); creams for leather.

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

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

France, 28/03/2014, No. 14 4 079 733 צרפת, 28/03/2014, מספר 733 079 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 11231/08/2016



Trade Mark No. 268820 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218450 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, blue, 
dark blue, brown, beige, dark beige. as shown in the  
mark.

The mark is a three-dimensional mark

 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).

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

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

Russian Federation, 23/06/2014, No. 2014720769 רוסיה, 23/06/2014, מספר 2014720769

Class: 33 סוג: 33

כ"ז אב תשע"ו - 11331/08/2016



Trade Mark No. 268827 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218517 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM GmbH

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

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, machine-readable data 
carriers recorded with programs of all kinds; 
computer programs and computer software of all 
kinds (included in this class); software and data 
processing programs.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and facilities, especially electric 
lamps and luminaires; lighting apparatus on basis of 
light emitting diodes (LED), also organic LED, LED 
lamps and LED luminaires and their parts, lighting 
facilities and their parts, also on basis of LEDs; 
aforementioned goods also as composition of lighting 
systems.

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

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

Germany, 06/11/2013, No. 302013058291.8/09 גרמניה, 06/11/2013, מספר 302013058291.8/09

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

כ"ז אב תשע"ו - 11431/08/2016



Trade Mark No. 268828 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zinzino AB

Address: P.O. Box 80, SE-401 21 Gøteborg, Sweden

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic foods and substances adapted for medical 
use; dietetic beverages; nutritional additives for 
humans.

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats.

Class: 35 סוג: 35

Assistance in business management; sales of 
pharmaceutical preparations, dietetic foods and 
substances adapted for medical use, dietetic 
beverages, nutritional additives for humans, electric 
coffee machines and electric coffee filters, coffee 
roasters, electric coffee percolators, cups of paper or 
plastic, mugs, cups, drinking glasses, non-electric 
coffee filters, non-electric coffee percolators, edible 
oils and fats, coffee-based coffee and beverages.

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

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

Norway, 04/03/2014, No. 201402514 נורבגיה, 04/03/2014, מספר 201402514

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 11531/08/2016



Trade Mark No. 268833 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218616 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Beans, preserved; cheese; cheese dips; cheese 
mixtures; cheese products; croquettes; crystallized 
fruits; frosted fruits; dips; fat-containing mixtures for 
bread slices; fruit, preserved; fruit chips; fruit-based 
snack food; frozen fruits; preserved garlic; low-fat 
potato chips; maize oil; corn oil; nuts, prepared; 
olives, preserved; onions, preserved; peanuts, 
prepared; potato-based snack foods; potato crisps; 
potato chips; potato croquettes; potato fritters; potato 
flakes; potato fries; potato products; potato products 
in extruded form; processed cheese; salted potato-
based snack foods; seeds, prepared; preparations for 
making soup; snack food dips; soups; truffles, 
preserved; vegetables, preserved; vegetables, dried.

Class: 31 סוג: 31

Grains ;  maize; nuts (fruits); potatoes, fresh; raw 
popcorn (unprocessed kernels)
 

כ"ז אב תשע"ו - 11631/08/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: REAL SNACKS OY

Address: Tuotetie 1, FI-92930 Pyhäntä, Finland

(Limited Company)

כ"ז אב תשע"ו - 11731/08/2016



Trade Mark No. 268839 מספר סימן

Application Date 06/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ERBE Elektromedizin GmbH

Address: Waldhörnlestraße 17, 72072 Tübingen, 
Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software [recorded]; high-frequency 
apparatus and measuring instruments (as far as 
included in class 9); computer data carriers having 
software recorded thereon; computer hardware for 
use in computer-aided software engineering; data 
processing software; controllers with integrated 
software; software for the integration of control 
segments; software-programmable microprocessors.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and components thereof (as far as included in class 
10); high frequency apparatus and instruments 
thereof for medical purposes (as far as included in 
class 10).

Class: 42 סוג: 42

Updating of computer software; computer software 
design; consulting in the field of product development 
and quality improvement of software; computer 
programming and software development; 
development, programming and implementation of 
software; development, maintenance, support and 
adaptation 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)

Germany, 08/04/2014, No. 30 2014 043 594.2/10 גרמניה, 08/04/2014, מספר 594.2/10 043 2014 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 11831/08/2016



Trade Mark No. 268851 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218785 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 11931/08/2016



Class: 25 סוג: 25

Apparel for dancers, namely, tee shirts, sweatshirts, 
pants, leggings, shorts and jackets; aqua shoes; 
athletic shoes; babies' pants; bathing costumes; 
bathing suits; beach cover-ups; beach coverups; 
beach footwear; beach shoes; beachwear; belts; 
belts for clothing; boat shoes; bottoms; button down 
shirts; clothing for athletic use, namely, padded 
pants; clothing for athletic use, namely, padded 
shirts; clothing for athletic use, namely, padded 
shorts; clothing for wear in judo practices; clothing, 
namely, arm warmers; clothing, namely, crops; 
clothing, namely, folk costumes; clothing, namely, 
khakis; clothing, namely, knee warmers; clothing, 
namely, neck tubes; clothing, namely, wrap-arounds; 
costumes for use in children's dress up play; dance 
costumes; dance shoes; dance slippers; dress pants; 
dress shirts; dress suits; dresses; evening dresses; 
figure skating clothing, namely, shirts, blouses, 
jerseys, pants, tights, legwarmers, knee warmers, 
sweatsuits, tracksuits, costumes, tee shirts, dresses, 
shoes, skates; fitted swimming costumes with bra 
cups; gloves as clothing; gymnastic shoes; head 
wear; headbands against sweating; headbands for 
clothing; hooded sweat shirts; hoods; infant and 
toddler one piece clothing; infant wear; infants' shoes 
and boots; jackets; jerseys; jogging suits; judo suits; 
jumper dresses; karate suits; knit dresses; knit shirts; 
leather belts; leather shoes; leisure shoes; long-
sleeved shirts; mantles; mufflers; night shirts; one-
piece play suits; open-necked shirts; over shirts; 
pinafore dresses; play suits; polo shirts; running 
suits; sandals; sandals and beach shoes; shifts; 
shirts; shirts and short-sleeved shirts; shirts and slips; 
shirts for infants, babies, toddlers and children; shirts 
for suits; short sets; short-sleeved or long-sleeved t-
shirts; shoulder wraps; shoulder wraps for clothing; 
skirt suits; skirts and dresses; sleep shirts; sport 
shirts; sports shirts; sports shirts with short sleeves; 
suit coats; suits; sun protective clothing, namely, 
shirts, blouses, jerseys, pants, tights, tee shirts, 
costumes, children's costumes, beachwear, 
swimsuits, beach wear; sweat bands; sweat jackets; 
sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; 
sweatsuits; swim caps; swim suits; swim trunks; 
swim wear; swimming caps; swimming caps; 
swimming costumes; swimming trunks; swimwear; t-
shirts; tap shoes; tee shirts; ties; tops; track suits; 
training suits; travel clothing contained in a package 
comprising reversible jackets, pants, skirts, tops and 
a belt or scarf; trousers for sweating; warm up suits; 
warm-up suits; wearable garments and clothing, 
namely, shirts; women's clothing, namely, shirts, 
dresses, skirts, blouses; wraps; wrist bands; 
wristbands; yoga pants; yoga shirts.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Angela Chittenden

Address: 17742 Cowan St., Irvine CA 92614, U.S.A.

(United States Individual)

כ"ז אב תשע"ו - 12131/08/2016



Trade Mark No. 268860 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1052027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOUDAL, naamloze vennootschap

Address: Everdongenlaan 20, B-2300 Turnhout, Belgium

(Belgium a joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives for use in industry.

כ"ז אב תשע"ו - 12231/08/2016



Trade Mark No. 268874 מספר סימן

Application Date 27/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1192728 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STROILI ORO SPA

Address: Viale Valli di Carnia, 5, I-33020 AMARO (UD), 
Italy

(Italy Joint-Stock Company)

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.

Class: 35 סוג: 35

Retailing and wholesaling of precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery.

כ"ז אב תשע"ו - 12331/08/2016



Trade Mark No. 268903 מספר סימן

Application Date 16/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218948 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PAL-V Europe N.V.

Address: Baileybrugweg 13 f, NL-4941 TB 
Raamsdonksveer, Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, air vehicles.

Class: 28 סוג: 28

Toys, playthings, miniature vehicles, toy vehicles, 
remote- controlled toys; toy building blocks; kit of 
building components or construction components for 
building or constructing models of land vehicles or 
water vehicles or air vehicles; decorations for 
christmas trees.

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

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

Benelux, 20/05/2014, No. 1289800 בנלוקס, 20/05/2014, מספר 1289800

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

כ"ז אב תשע"ו - 12431/08/2016



Trade Mark No. 268905 מספר סימן

Application Date 18/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218958 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Compact discs, DVDs and other digital recording 
media;  computer software; DVD players; ticket 
dispensers; coin-operated musical automata [juke 
boxes]; accumulators, electric; antennas; 
anticathodes; high-frequency apparatus; testing 
apparatus not for medical purposes; remote control 
apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, electric; 
sound recording apparatus; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; sound transmitting 
apparatus; cash registers; electric apparatus for 
commutation; intercommunication apparatus; flashing 
lights [luminous signals]; blueprint apparatus; 
stereoscopic apparatus; telephone apparatus; 
facsimile machines; phototelegraphy apparatus; 
anode batteries; galvanic batteries; batteries for 
lighting; solar batteries; batteries, electric; electronic 
tags for goods; magnetic tape units for computers; 
computer memory devices; camcorders; video 
cassettes; video telephones; video screens; 
viewfinders, photographic; sockets, plugs and other 
contacts [electric connections]; circuit closers; 
switchboxes [electricity]; current rectifiers; hands free 
kits for phones; holograms; plotters; loudspeakers; 
optical goods; detectors; transparencies 
[photography]; diaphragms [photography]; dictating 
machines; light-emitting diodes [LED]; floppy disks; 
sound recording discs; disks, magnetic; optical discs; 
disk drives for computers; juke boxes for computers; 
DNA chips; electronic notice boards; identification 
threads for electric wires; locks, electric; bells 
[warning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; acoustic conduits; measures; 
inverters [electricity]; pressure indicators; 
temperature indicators; measuring instruments; 
cosmographic instruments; levelling instruments; 

כ"ז אב תשע"ו - 12531/08/2016



instruments containing eyepieces; interfaces for 
computers; spark-guards; coaxial cables; fibre [fiber 
(Am.)] optic cables; cables, electric; calipers; 
calculating machines; pocket calculators; 
cinematographic cameras; electronic pens [visual 
display units]; identity cards, magnetic; video game 
cartridges; encoded magnetic cards; automated teller 
machines [ATM]; cathodes; computer keyboards; 
solenoid valves [electromagnetic switches]; wire 
connectors [electricity]; electronic agendas; push 
buttons for bells; mouse pads; magnetic encoders; 
collectors, electric; commutators; compact discs 
[audio-video]; compact discs [read-only memory]; 
computers; laptop computers; notebook computers; 
condensers [capacitors]; contacts, electric; branch 
boxes [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
junction boxes [electricity]; battery boxes; cabinets for 
loudspeakers; galena crystals [detectors]; covers for 
electric outlets; lasers, not for medical purposes; 
thermionic tubes; amplifying tubes; magnetic tapes; 
videotapes; electricity conduits; mouse [computer 
peripheral]; materials for electricity mains [wires, 
cables]; money counting and sorting machines; 
portable media players; mechanisms for counter-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
television sets; microprocessors; microphones; 
modems; monitors [computer hardware]; monitors 
[computer programs]; terminals [electricity]; junction 
sleeves for electric cables; headphones; sound 
recording carriers; magnetic data media; optical data 
media; computer software, recorded; sheaths for 
electric cables; identification sheaths for electric 
wires; limiters [electricity]; wrist rests for use with 
computers; signalling panels, luminous or 
mechanical; electronic pocket translators; 
transmitters [telecommunication]; telephone 
transmitters; transmitters of electronic signals; 
switches, electric; periscopes; compact disc players; 
cassette players; sound recording strips; fuses; circuit 
breakers; converters, electric; telerupters; distance 
recording apparatus; distance measuring apparatus; 
speed measuring apparatus [photography]; speed 
checking apparatus for vehicles; teaching apparatus; 
time recording apparatus; optical apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for physics; 
chemistry apparatus and instruments; measuring 
apparatus; measuring devices, electric; observation 
instruments; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; satellite navigational apparatus; 
regulating apparatus, electric; precision measuring 
apparatus; audio- and video-receivers; printers for 
use with computers; magnetic wires; telegraph wires; 
telephone wires; wires, electric; conductors, electric; 
copper wire, insulated; fuse wire; computer 
programmes [programs], recorded; computer game 
software; computer programs [downloadable 
software]; computer operating programs, recorded; 
record players; processors [central processing units]; 
electronic publications, downloadable; distribution 
consoles [electricity]; control panels [electricity]; radar 
apparatus; masts for wireless aerials; transmitting 
sets [telecommunication]; vehicle radios; sprinkler 
systems for fire protection; walkie-talkies; voltage 
surge protectors; voltage regulators for vehicles; light 
dimmers [regulators], electric; speed regulators for 
record players; cell switches [electricity]; marking 
gauges [joinery]; time switches, automatic; relays, 

כ"ז אב תשע"ו - 12631/08/2016



electric; grids for batteries; speaking tubes; horns for 
loudspeakers; optical fibers [fibres] [light conducting 
filaments]; inductors [electricity]; fire alarms; signals, 
luminous or mechanical; sirens; scanners [data 
processing equipment]; integrated circuit cards 
[smart cards]; connections for electric lines; 
couplings, electric; connectors [electricity]; lighting 
ballasts; resistances, electric; speed indicators; 
alcoholmeters; audiovisual teaching apparatus; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; personal 
stereos; stereoscopes; integrated circuits; counters; 
kilometer recorders for vehicles; revolution counters; 
television apparatus; telegraphs [apparatus]; 
telescopes; teleprinters; portable telephones; 
theodolites; thermostats; tone arms for record 
players; totalizators; transistors [electronic]; 
transponders; protractors [measuring instruments]; 
step-up transformers; transformers [electricity]; 
triodes; telephone receivers; gauges; quantity 
indicators; electric loss indicators; light-emitting 
electronic pointers; amplifiers; particle accelerators; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; steering apparatus, automatic, 
for vehicles; video recorders; sound reproduction 
apparatus; invoicing machines; tape recorders; data 
processing apparatus; theft prevention installations, 
electric; optical character readers; dosage 
dispensers; battery chargers; chargers for electric 
batteries; acoustic [sound] alarms; couplers [data 
processing equipment]; anti-theft warning apparatus; 
computer peripheral devices; anti-interference 
devices [electricity]; acoustic couplers; whistle 
alarms; adding machines; readers [data processing 
equipment]; heat regulating apparatus; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; bar code 
readers; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files; downloadable music files; 
animated cartoons; USB flash drives; chronographs 
[time recording apparatus]; frequency meters; time 
clocks [time recording devices]; chips [integrated 
circuits]; jigs [measuring instruments]; electrified rails 
for mounting spot lights; protective helmets for 
sports; switchboards; distribution boards [electricity]; 
projection screens; fluorescent screens; exposure 
meters [light meters]; ducts [electricity]; galvanic 
cells.Class: 28 סוג: 28

Arcade video game machines; video game 
machines; gaming machines for gambling; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
toy vehicles; swimming pools [play articles]; 
trampolines; novelties for parties, dances [party 
favors, favours]; scratch cards for playing lottery 
games; starting blocks for sports; bodyboards; 
skating boots with skates attached; dolls' feeding 
bottles; stationary exercise bicycles; creels [fishing 
traps]; shuttlecocks; spinning tops [toys]; jigsaw 
puzzles; clay pigeons [targets]; punching bags; bite 
sensors [fishing tackle]; hang gliders; flying discs 
[toys]; discuses for sports; dolls' houses; dominoes; 
swimming kick boards; surfboards; spring boards 
[sports articles]; skateboards; sailboards; 
chessboards; checkerboards; darts; Christmas trees 
of synthetic material; cups for dice; swimming 
jackets; ascenders [mountaineering equipment]; 
kites; toys; toys for domestic pets; stuffed toys; plush 
toys; mobiles [toys]; practical jokes [novelties]; 
games; parlor games; board games; ring games; 

כ"ז אב תשע"ו - 12731/08/2016



building games; kaleidoscopes; bladders of balls for 
games; rosin used by athletes; edges of skis; bingo 
cards; playing cards; fairground ride apparatus; reels 
for fishing; rocking horses; swings; skittles; skittles 
[games]; billiard cues; golf clubs; hockey sticks; seal 
skins [coverings for skis]; bells for Christmas trees; 
dolls' rooms; confetti; explosive bonbons [Christmas 
crackers]; ice skates; roller skates; in-line roller 
skates; dice; paintball guns [sports apparatus]; ski 
bindings; dolls' beds; roulette wheels; fish hooks; 
building blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; 
lines for fishing; gut for fishing; bows for archery; 
skis; waterskis; surf skis; mah-jong; wax for skis; 
hunting game calls; puppets; carnival masks; 
theatrical masks; fencing masks; masts for 
sailboards; teddy bears; chalk for billiard cues; 
targets; electronic targets; scale model kits [toys]; 
scale model vehicles; balls for games; artificial fishing 
bait; billiard table cushions; knee guards [sports 
articles]; billiard cue tips; elbow guards [sports 
articles]; dolls' clothes; fencing weapons; twirling 
batons; paragliders; pachinkos; baseball gloves; 
boxing gloves; golf gloves; gloves for games; batting 
gloves [accessories for games]; fencing gauntlets; 
piñatas; toy pistols; air pistols [toys]; percussion caps 
[toys]; caps for pistols [toys]; rattles [playthings]; 
horseshoe games; candle holders for Christmas 
trees; Christmas tree stands; sole coverings for skis; 
water wings; floats for fishing; portable games with 
liquid crystal displays; swimming belts; decoys for 
hunting or fishing; scent lures for hunting or fishing; 
archery implements; soap bubbles [toys]; divot repair 
tools [golf accessories]; billiard markers; protective 
paddings [parts of sports suits]; rackets; surfboard 
leashes; harness for sailboards; weight lifting belts 
[sports articles]; sling shots [sports articles]; rollers 
for stationary exercise bicycles; harpoon guns [sports 
articles]; scooters [toys]; sleds [sports articles]; bob-
sleighs; butterfly nets; landing nets for anglers; nets 
for sports; tennis nets; bite indicators [fishing tackle]; 
scrapers for skis; slot machines [gaming machines]; 
appliances for gymnastics; quoits; bar-bells; climbers' 
harness; fishing tackle; artificial snow for Christmas 
trees; snowshoes; snowboards; clay pigeon traps; 
billiard tables; coin-operated billiard tables; tables for 
table tennis; strings for rackets; gut for rackets; radio-
controlled toy vehicles; body-building apparatus; 
machines for physical exercises; men's athletic 
supporters [sports articles]; rods for fishing; 
ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; tennis ball throwing 
apparatus; conjuring apparatus; apparatus for 
games; bowling apparatus and machinery; counters 
[discs] for games; chips for gambling; bags especially 
designed for skis and surfboards; marbles for games; 
billiard balls; playing balls; play balloons; paintballs 
[ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; 
snow globes; chess games; checkers [games]; poles 
for pole vaulting; paper party hats; camouflage 
screens [sports articles]; shin guards [sports articles]; 
chest expanders [exercisers].

Class: 41 סוג: 41
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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; 
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; 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; 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.
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 Owners

Name: AlternativaPlatform Ltd.

Address: 60/2, Melita Street, Valletta VLT 1122, Malta

(MT Limited Liability Company)

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; 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.
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Trade Mark No. 268914 מספר סימן

Application Date 21/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219057 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Blades; forks; spoons; swords; florets (small swords); 
daggers; curved daggers; harpoons; shaving 
machines (electric and non-electric); razor blades;
electrical hair cutting machines; epilating tools; 
scissors; nail clippers; nail files; tools for manicures 
and pedicures and their proper covers and protective
boxes; traverse cutters; saws; cut-off saws; pipe 
keys; adjustable wrenches; spatulas; sickles; axles; 
hammers; sledge hammers; grass mowers; manual
moulds; medication pumps; painting machines; 
cutters; screw drivers; mechanical drillers; 
grindstones; abrasive wheels; box spanners; nippers;
benders; lifting jacks; full tool boxes (sets).
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Class: 21 סוג: 21

Non-electric manually driven small appliances for 
households and kitchens; namely: small manually 
driven appliances for peeling, chopping, breaking  
crushing, blending and mixing; mixers; blenders; 
coffee and spice blenders; coppers; squeezing 
apparatuses for fruits and vegetables; non-electric 
sanitation tools, namely: all brushes except painting 
brushes and tooth brushes; shaving brushes; brush 
materials; sanitation brushes; steel chips; sponges; 
steel wool; cleaning wastes; cleaning and wiping 
clothes made of textiles; dishwashing gloves; 
polishing machines not driven with electricity   power; 
carpet ponders and beaters; carpet sweepers; floor 
mats with hand bars; Tooth brushes; electrical tooth 
brushes; shaving brushes; hair brushes; combs; 
Household and kitchenware made of glass, 
porcelain, ceramics, regular metals, plastics, 
synthetic materials and other materials; pots and 
cups; buckets; waste bins; pots; dining dishes; paper 
dishes and glasses; trays; coffeepots; colanders; 
washing basins; cups; egg-holders; cake moulds; 
carafes; food storing containers; serving sets; glass 
and pot pads; vases; soap dishes; washing basins for 
infants; ice moulds and ice buckets; thermoses; 
flacons; ready picnic sets; (with dishes therein); cups 
awarded during sports contests; bags for breads; 
cutting mats for breads (including those made of 
synthetic materials); non-electric cooking and 
warming tools; non-electric cooking tools and 
heaters; grills [cooking utensils) ; barbecue turners; 
Ironing tables; clothes for ironing tables; Cages;  
toilet boxes; water cups and feeders for domestic 
animals; baths for birds; rings for birds; Decorative 
goods made of glass, porcelain, ceramics, clays; 
Ornaments; statues; art objects; decorative figures 
with magnet; Bottles; jars; decanters; Door stops 
made of ceramic; door stops made of porcelains; 
Mouse traps; bug traps; fly traps; fly-rackets; covers 
for toilet stone holes; Perfume burners (spreading 
perfume when burned); perfume censers; perfume 
sprays and vaporizators; cosmetic purpose tools 
without electricity power; non-electric tools for 
removing make-up; powder pumps; cosmetic bags; 
Spraying hose heads; heads for watering colanders; 
garden watering colanders; heads attached to tips; 
Corkscrews (bottle openers); shoehorns; Toothpicks; 
pipettes; Places for breeding animals and plants 
used in households (terrariums; vivariums); 
Unprocessed glass; semi-processed glass; glass 
mosaics and glass powders for decorative purposes 
(except by those used for construction purposes); 
glass wool (not for insulation or textiles purposes)
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 Owners

Name: SOLMAZER MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE 
TİCARET LİMITED ŞİRKETİ

Address: İstok Toptancilar Carsisi 7, Ada 18-20-22-24, 
Bağcilar, Güneşli - İSTANBUL, Turkey

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Name: SOLMAZER DIŞ TİCARET VE MAKİNA SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKEİ

Address: İstok Toptancilar Carşisi 7, Ada 18-20-22-24, 
Bağcilar, Güneşli - İSTANBUL, Turkey

(TURKEY 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
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Trade Mark No. 268924 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219171 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial and/or 
manufacturing purposes; cleaning fuel additives, 
chemical additives for fuels, lubricants and greases; 
additives for increasing the cetane number of diesel 
fuel; antifreeze; antifreeze chemicals; chemical 
antifreeze additives for fuels, antifreeze, including for 
cooling systems of vehicles; dewatering fluids; 
degreasers for use in manufacturing processes; 
hydraulic fluids and hydraulic and bio-hydraulic oils, 
in this class; brake fluids; hydraulic brake fluids; 
hydraulic transmission fluids; fluids for hydraulic 
equipment; de-icing compounds; heat transfer fluids; 
brake fluids; metalworking fluids [other than cutting 
fluids]; coolants; solvents, products for the 
safekeeping of metal or wood; transmission fluids; 
chemical preparations for distribution of oil, grease 
and petroleum; fluids and oils for the removal of lime, 
brine, scale, mortar oil, fats, waxes, inks, carbon, dirt, 
mildew, mould, grime and stains; chemical products 
for the treatment of cooling systems; fluids for 
hydraulic steering systems;  radiator flushing agents; 
sealants for leaks in power steering systems of cars; 
power steering (liquids); organic liquids for use in 
vacuum pumps; battery fluid, acidified water for 
batteries.

Class: 3 סוג: 3

Cleaners included in this class; detergents and 
degreasers other than for use in manufacturing 
processes; abrasives; cleansing oils; rust removing 
preparations; detergents; waxes (polishes); 
windscreen shampoo; liquids for cleaning vehicle 
windows; hand cleaners.
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Conditions/Disclaimers

Blue red.

 Owners

Name: EUROL B.V.

Address: Energiestraat 12, NL-7442 DA NIJVERDAL, 
Netherlands

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oils 
and fats; oils, especially oils for motor vehicles, 
including synthetic oils for motor vehicles, semi - 
synthetic oils for vehicles, oils for motorcycles, tractor 
oil, truck oil, oil for ship engines, oil for machinery 
and installations, racing oils, mono-grade oil, diesel 
oil, transmission oil, gearbox oil, power steering oils, 
synthetic transmission oils, two stroke oil, mono-
grade oils, mineral based oils, air conditioning oils, 
chainsaw oils, vacuum pump oils, hydraulic and bio-
hydraulic oils insofar in this class, gear case oils, oils 
for turbines; metal treatment means with lubricating 
properties; metal treatment liquids in the form of oils; 
oils for metal treatment; cutting oils for industrial 
metal treatment; industrial cooling lubricants; food 
grade oils; nontoxic oils including non-toxic grease 
for food machinery, compressor oils, including 
synthetic compressor oils, non-chemical additives for 
fuels, lubricants and greases, including non-chemical 
antifreeze additives; chain oils; high temperature 
lubricants; guide way oils; heat transfer oils; paraffinic 
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)

Benelux, 17/02/2014, No. 1284473 בנלוקס, 17/02/2014, מספר 1284473

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4
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Trade Mark No. 268931 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219228 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for management of businesses 
processes, including management of business 
proposals, catalogues, sales and related orders, 
client relations and marketing, including in 
combination with other software, other computer 
platforms and for use with mobile devices; computer 
software for increasing and accelerating sales, 
generating multi-faceted proposals and sharing 
information in real time via integration connectors 
with other business systems, including in 
combination with other software, other computer 
platforms and for use with mobile devices.

Class: 35 סוג: 35

Business consultancy; management of business 
processes, including management of business 
proposals, catalogues, sales and related orders, 
client relations and marketing, including via the use 
of software, and other computer platforms and on 
mobile devices.

Class: 42 סוג: 42

Consultancy and software development; advice 
relating to the development of computer systems; 
analysis, design, implementation of computer, web 
and mobile programs and systems; maintenance, 
updating and monitoring of computer systems, 
including via remote access;  management of 
computer platforms and 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)

Italy, 22/05/2014, No. TO2014C001613 TO2014C001613 איטליה, 22/05/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, blue and 
dark blue. as shown in the mark.

White, blue and dark blue. The first three letters of 
the word "bit2win" and the words "configure", "price", 
"quote" are in blue; the last three letters of the word 
"bit2win" and the point which separates the words 
"configure", "price", "quote" are in dark blue; the 
number "2" is half in blue and half in dark blue; the 
above-mentioned words are written on on a white 
Blackgroung.

 Owners

Name: New Energy S.r.l.

Address: Via Aurelia, 547, I-00165 Rome, Italy

(Italy Limited liability company)
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Trade Mark No. 268944 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219363 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations for 
baths; perfumes, eaux de Cologne; pre-shave and 
after-shave lotions; shaving creams; shampoos, 
conditioners; dentifrices, dental rinses 
(mouthwashes); deodorants and antiperspirants for 
personal use; care creams, cosmetic creams; make-
up removing creams for the face; make-up removing 
preparations; sun care lotions; hair lotions, hair 
sprays; toiletry creams; make-up products, eye 
shadows, face powders, cosmetic pencils; decorative 
transfers for cosmetic use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations for household 
use; laundry powder detergents; synthetic cleaning 
products; shoe waxes and creams; leather care 
products.

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; engine oils and fuels, including gasoline, 
diesel oil, gases and bio-fuels; candles; waxes; 
greases; natural gas; liquid gases; industrial oils and 
greases; lubricating oils and greases; carburants; 
liquefied petroleum gas; non-chemical additives for 
fuel, lubricants and greases; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; lighting fuel; lubricants, 
oils and greases, and lubricating preparations for 
industrial use; cutting oils for industrial purposes; 
milling oils.

Class: 9 סוג: 9

Exposed films, slides, video game disks; software 
(recorded programs), including game software; 
computer databases and programs; recorded or 
downloaded sounds, images or data; videotapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, 
diskettes, optical discs, compact discs, CD-ROMs, 
videodiscs, memory cards, USB flash drives, blank or 
prerecorded with music, sound or images (possibly 
including animated cartoons); holograms; electronic 
publications provided by means of CD-ROMs, 
databases and the Internet; spectacles, sunglasses, 
diving and swimming goggles; cases, cords and 
chains for sunglasses and spectacles; binoculars; 
magnets and decorative magnets; directional 
compasses; apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound and images; 
satellite dishes; decoders, namely electronic software 
and hardware capable of converting, supplying and 
transmitting audio and video data; television sets; flat 
screens, liquid crystal display screens, high-definition 
screens and plasma screens; radios; home cinema 
systems; video recorders; CD players; DVD drives; 
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MP3 players; cassette players; mini disk players; 
digital music players; loudspeakers; headphones, 
earphones; computers, including laptop computers 
and electronic tablets; karaoke systems; systems for 
editing sounds and for mixing sounds; systems for 
editing and mixing video images; apparatus for 
computer data processing; computer keyboards; 
computer screens; modems; accessories for 
computers included in this class; computer mice, 
mouse pads; navigation apparatus; personal digital 
assistants (PDAs); electronic pocket translators; 
dictating machines; electronic agendas; scanners; 
printers; photocopiers; facsimile machines; 
telephones; answering machines; video telephones; 
cellular telephones; accessories for cellular 
telephones, included in this class, namely cases for 
cellular telephones, hands-free kits for cellular 
telephones, earphones and headsets for cellular 
telephones, keypads for cellular telephones, lanyards 
for cellular telephones, special cases for carrying 
cellular telephones, photographic cameras and video 
cameras integrated in cellular telephones; remote 
controls for television sets and video systems; 
teleconferencing systems; calculating machines; card 
readers for credit cards; currency converting 
machines; automated teller machines; video 
cameras, portable video cameras with built-in 
videocassette recorders (camcorders); photographic 
equipment, photographic apparatus, cameras 
(cinematographic apparatus), projectors, flash lamps, 
special cases and cords for photographic apparatus 
and instruments, electric cells and batteries; screen 
saver programs for computers; magnetic, digital or 
analog recording media, recorded or not, for sounds 
or images; magnetic cards (encoded); memory cards; 
integrated circuit cards (smart cards); microchip or 
magnetic credit cards, microchip or magnetic 
telephone cards, microchip or magnetic cards for 
cash dispensers, microchip or magnetic cards for 
automated teller machines and money exchange 
machines, prepaid microchip or magnetic cards for 
cellular telephones, microchip or magnetic travel and 
show admission cards, microchip or magnetic check 
guarantee cards and microchip or magnetic debit 
cards; alarms; wind socks (for indicating wind 
direction); distance measuring equipment; equipment 
for measuring and displaying speed; gloves for 
protection; audio receivers, sound amplifiers; 
television tubes; cathode ray tubes; decoders, 
namely computer software and hardware capable of 
converting, supplying and transmitting audio and 
video data; disk drives for computers; protected 
semi-conductors; integrated circuits containing 
programs for processing audio, visual or computer 
data; rechargeable batteries; audio and video data 
processors and converters; cables for data 
transmission; payment apparatus for electronic 
commerce; protective helmets for sports; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic 
instrument assemblies; fuel/air coefficient analyzers; 
remote controls for locking cars; photovoltaic cells; 
video game cassettes.
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Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans, utility 
vehicles, buses, camper vans, refrigerated vehicles; 
airplanes and boats; air balloons, dirigible balloons 
[airships]; vehicle accessories, namely sun visors, 
pneumatic tires, tire covers, luggage racks, ski racks, 
rims and hub caps for wheels; seat linings, vehicle 
covers, baby carriages, strollers, safety seats for 
infants and children (for vehicles); engines and 
motors for land vehicles; safari bars; headlamp 
covers; steering wheels for vehicles; trailers.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces; jewelry products; watches; 
wristwatches, clocks; chronographs; wall clocks; 
medallions, pendants, brooches; bracelets; pins 
(jewelry); lapel pins (jewelry); tie clips and tie pins; 
cuff links; commemorative medals of precious metal; 
prize cups, commemorative plates, trophies, statues, 
sculptures, all of precious metal; decorative hat pins, 
key rings (trinkets or fobs), printed metal disks for 
collection purposes (pogs), all made of precious 
metal; decorative key holders; coins; medals for 
clothing; cases for watches; badges of precious 
metal; alarm clocks; badges and pins (jewelry); 
leather bracelets; bracelets made of plastic; 
ornamental key rings of plastic materials.
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Class: 16 סוג: 16

Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and journals, 
including those concerning sportsmen, sportswomen 
or sports events; bookmarks; printed teaching 
material; score sheets; event programs; albums for 
events; photograph albums; autograph books; printed 
timetables; pamphlets; collectible photographs of 
players; bumper stickers, stickers, albums, sticker 
albums; posters; photographs; tablecloths of paper; 
paper napkins; paper bags; invitation cards; greeting 
cards; gift wrapping paper; coasters and place mats 
of paper; garbage bags of paper or of plastics; food 
wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; 
coffee filters of paper; labels (not of textile); towels of 
paper; wet hand-wipes of paper; toilet paper; napkins 
for removing make-up; handkerchief boxes of paper 
and cardboard; tissues of paper; stationery and 
instructional and teaching material (except 
apparatus); typewriter paper; copying paper; 
envelopes; notepads; folders for papers; tissue 
paper; writing books; paper sheets for note-taking; 
writing paper; binder paper; files; covering paper; 
luminous paper; adhesive paper for notes; 
paperweights; crêpe paper; tissue paper; badges or 
insignia of paper; flags of paper; pennants (flags) of 
paper; writing instruments; fountain pens; pencils; 
ballpoint pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip 
pens (marking pens); fiber-tip pens and felt-tip pens; 
marking pens; ink, inking pads, rubber stamps; 
typewriters (electric or non-electric); lithograph prints, 
lithographic works of art; paintings (pictures), framed 
or unframed; paint boxes, paints and colored pencils; 
chalks; pencil ornaments [stationery]; printing blocks; 
address books; diaries (planners); personal 
organizers of paper; road maps; tickets, entry tickets; 
checks; comic books; calendars; postcards; 
advertising boards, banners and material included in 
this class; transfers [decalcomanias]; sticking labels; 
office requisites (except furniture); correction fluids; 
rubber erasers; pencil sharpeners; paper clips; 
thumbtacks; rulers; adhesive tapes for stationery 
purposes, adhesive tape dispensers; staples; 
stencils; document holders (stationery); paper-clips; 
holders for notepads; bookends; stamps (seals); 
postage stamps; credit cards, telephone cards, ATM 
cards, cards for traveling and for shows, check 
guarantee cards and debit cards, non-magnetic, and 
of paper or cardboard; baggage tags of paper; 
passport cases; travelers' checks; holders for 
checkbooks; money clips of metal; letter trays; 
identity card holders.

Class: 18 סוג: 18

Leathers and imitation leathers; thongs [straps] of 
leather; umbrellas, parasols; sports bags (other than 
those adapted for products they are designed to 
contain); leisure bags; travel bags, backpacks; school 
bags; bags for hanging on belts; handbags, leather 
bags; beach bags; garment bags; suitcases; 
document holders; belts for suitcases; briefcases 
(leather goods); cases for toiletry articles known as 
vanity cases (not fitted); toiletry sets; key cases 
(leather goods); wallets; purses (coin purses); whips; 
collars for animals; leather luggage tag holders; 
business card cases.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; Tee shirts; 
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts; 
underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers; 
sweaters; caps (bonnets); caps; hats; sashes for 
wear; scarves, shawls; caps with visors; tracksuits; 
sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium jackets 
(bibs); blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; 
neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons; 
bibs (not of paper); pajamas; play suits for infants 
and children; socks and stockings; garters; belts; 
suspenders.

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; sports balls; play balloons; board 
games; tables for indoor football; dolls and plush 
toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons; 
inflatable toys; play disks (pogs); playing cards; 
confetti; articles for gymnastics and sports; football 
equipment, namely balls for football, gloves, knee 
guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards; 
football goals; sports bags and containers (adapted 
to objects) for carrying sports articles; party hats 
(toys); small electronic games designed for use with 
a television set; apparatus for video games; game 
consoles; video game apparatus; electronic games 
other than those designed to be used only with a 
television set; steering wheels for video games and 
mats for video games (for dancing upon); hands 
made of rubber or foam (toys); entertainment robots; 
appliances for gymnastics; kites; roller skates; 
scooters [toys]; skateboards; coin-operated video 
games for game halls (arcade games); electronic 
games with liquid crystal display; joysticks, voice-
activated or manually operated joysticks; lottery 
tickets; scratch cards; joysticks, voice-activated or 
manually operated joysticks.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; isotonic beverages; fruit and 
vegetable beverages; fruit and vegetable juices; 
frozen fruit beverages; beers; strong dark beers; 
lagers and ales; non-alcoholic or low-alcohol beers.

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising services; services provided by an agency 
publishing advertising texts; advertising agency 
services; advertising agency services on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; dissemination of 
advertisements; rental of advertising space; rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons; promotion agency services, promotion 
agency services for sports and public relations; 
promotion of football events; market study services; 
market research services; opinion polling services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of advertising for 
trade fairs; compilation and systematization of data in 
data banks; data bank management services; 
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compilation of statistics; advertising for sports events 
in the field of football; retail sale services for and 
bringing together of various goods for the benefit of 
others (excluding the transport thereof), namely 
clothing, footwear, headgear, sports articles, 
stationery, apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, books, 
newspapers, magazines, publications, video games, 
toys, dolls, badges of all kinds, key rings, tickets, 
watches and jewelry, souvenir items in connection 
with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, 
flags and pennants, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, confectionery, medical apparatus and 
instruments, vehicles and accessories for motor cars; 
retail sale services for solvents, paraffin, waxes, 
bitumen and petroleum; collection of goods on behalf 
of third parties (except transport) enabling customers 
to examine such products and to buy them 
conveniently in a store or on the Internet or using 
wireless electronic communications devices, namely, 
clothing, footwear, headgear, sports articles, 
stationery, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, books, 
newspapers, magazines, publications, video games, 
toys, dolls, badges and insignia, key rings, tickets, 
watches and jewelry articles, souvenirs in connection 
with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, 
flags and pennants, non-alcoholic and alcoholic 
beverages, confectionery products, medical 
apparatus and instruments, vehicles and accessories 
for motor cars; advertising and promotion services, 
information services with regard to advertising and 
promotion, commercial information agencies, all the 
aforesaid services provided on-line from a computer 
database or via a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; design and compilation of advertisements 
for use as a web site on a global computer network 
(the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; provision of space on web 
sites, for advertising of goods and services; 
auctioneering on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; collection of directories for publication on the 
Internet and on a wireless electronic communication 
network; business administration services for 
processing commercial services on a global 
computer network (Internet) or via wireless electronic 
communication devices; compilation, creation and 
management of databases, namely collection of 
domain names in a register; promotion of sales, 
namely creation of preferential programs for 
customers; implementation of bonus programs for 
customers in stadiums by distributing encoded loyalty 
and membership cards able to contain the personal 
data of the user; development, launch and 
administration of loyalty programs, namely issuing 
loyalty cards to fans, containing personal information 
on the identity of the card holder; electronic 
commerce (e-commerce) services, namely provision 
of information on goods via telecommunication 
networks for advertising or sales purposes; 
compilation of data into a computer database, 
especially still or animated images; e-commerce 
services, namely online services for providing 
contracts for the purchase and sale of goods on 
behalf of others; promotion of football-related sports 
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events; promotion of the goods and services of 
others, through contractual agreements, particularly 
partnership (sponsoring) and licensing agreements, 
providing them with increased notoriety and 
enhanced image derived from cultural and sporting 
events, particularly international events; compilation 
and recording of data and information on sporting 
performances; provision of personnel, particularly for 
selling beverages and foods; promotion of football 
events; retail sale of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs and computer games; retail sale services, 
particularly on a global computer network, for 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs and computer 
games; presentation of computer programs for retail 
sale purposes; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses] 
for sports events or entertainment; promotion of the 
goods and services of others, through contractual 
agreements, particularly partnership (sponsoring) and 
licensing agreements, providing them with increased 
notoriety and/or enhanced image and/or affinity 
derived from cultural and sporting events, particularly 
international events; financial sponsorship search for 
football competitions.Class: 36 סוג: 36

Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking, credit 
and investment services; insurance underwriting; 
hire-purchase financing; hire-purchase services; 
financial sponsorship of sports events; information 
services related to finance and insurance, provided 
online from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication networks; home 
banking services; banking services over the Internet 
or over wireless electronic communication networks; 
payment services, including services provided on-line 
from a computer database or via the Internet or via 
mobile telephones; safe deposit services; issue of 
vouchers, namely issue of loyalty cards to fans, 
which contain personal data on the identity of the 
cardholder and are used for access control at sports 
stadiums; financial promotion of in the field of 
football; financial payment services for electronic 
commerce, namely transfer of funds, all via electronic 
communication networks; financial payment services 
for electronic commerce in connection with the 
purchase of goods and services provided by others, 
all via electronic communication networks, and 
clearing and settlement of financial transactions via 
electronic communication networks; issue of 
vouchers in the form of travel vouchers.
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Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance of wireless electronic 
communication networks (hardware); computer 
connection installation services related to sports; 
installation and repair of sports grounds with natural 
or artificial turf; vehicle cleaning and washing; vehicle 
lubrication; vehicle maintenance (servicing); vehicle 
repair; overhaul, lubrication, maintenance and repair 
of vehicles, engines and machinery; anti-rust 
treatment for vehicles; tire trim fitting and tire 
puncture repair; construction of electric power plants; 
construction and maintenance of pipelines; extraction 
of gas and petroleum; construction of structures for 
the production of crude oil; installation of apparatus 
for the production of oil; installation of solar power 
systems; installation of wind power systems; 
installation of hydraulic power systems; mining 
extraction services.

Class: 38 סוג: 38

Communication by mobile telephones; 
communication by telex; communication via 
electronic computer terminals linked to 
telecommunication networks, data banks and the 
Internet or via wireless electronic communication 
devices; communication by telegraphs; 
communication by telephones; communications by 
facsimile; paging services; telephone or video 
conferencing services; television program 
broadcasting; broadcasting of cable television 
programs; radio program broadcasting; radio and 
television broadcasting of sports and sporting events; 
news and press agency services; other message 
transmission services; rental of telephones, facsimile 
machines and other telecommunication apparatus; 
transmission of commercial Internet pages online or 
via wireless electronic communication devices; 
services for transmitting and broadcasting television 
and radio programs provided via the Internet or via 
any wireless electronic communication network; 
electronic transmission of messages; simultaneous 
broadcasting of film recordings and sound and video 
recordings; provision of access to telematic servers 
and real-time chat forums; computer-aided 
transmission of messages and images; 
telecommunication via fiber-optic networks; provision 
of access to a global computer network or interactive 
communication technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
transmission of information and other data via 
websites and computers; transmission of information 
(including sites by telematic means) via 
telecommunication, computer programs and other 
data; transmission of information, computer programs 
and other data by telematic means; electronic mail 
services; provision of access via the Internet or on 
any wireless electronic communication network 
(telecommunication services); providing connections 
for telecommunications with a global computer 
network (the Internet) or data banks; provision of 
access to websites offering digital music on the 
Internet by means of a global computer network or 
via wireless electronic communication devices; rental 
of access time to MP3 websites on the Internet, via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices; rental of access time to a 
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database server center (telecommunication services); 
rental of access time to a computer database 
(telecommunication services); transmission of digital 
music by telecommunications; online transmission of 
electronic publications; digital music transmission via 
the Internet or on any wireless electronic 
communication network; digital music transmission 
via MP3 Internet sites; simultaneous broadcasting 
and/or netcasting of film recordings and sound and 
video recordings (telecommunications); simultaneous 
broadcasting and/or netcasting of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, computer programs and 
computer games (telecommunications); provision of 
access to blackboards (notice and advertisement 
boards) and chat rooms in real time via a global 
computer network; rental and provision of access 
time to blackboards (boards for displaying 
information and advertisements) and to chat rooms in 
real time by means of a global computer network 
(communication services); telecommunication 
services dedicated to retail sale by means of 
interactive communications with customers; 
multimedia telecommunication; videotext and teletext 
transmission services; information transmission via 
communication satellite, microwave or by electronic, 
digital or analog means; transmission of digital 
information by cable, wire or fiber; transmission of 
information by mobile telephones, telephones, 
facsimile and telex; telecommunication services for 
receiving and exchanging information, messages, 
images and data; telecommunication services for 
setting up discussion groups on the Internet and on 
any wireless electronic communication network; 
provision of access to search engines for obtaining 
data and information on global networks.
Class: 39 סוג: 39

Operating travel agencies, namely travel 
arrangement and reservations; ticket reservation and 
information services for travel; transport by airplane, 
railway, bus and truck; boat transport; boat travel 
services; tourist travel services; vehicle rental; rental 
of parking spaces; taxi services; boat transport 
services for goods; distribution of water, heat, gas or 
electricity; distribution of newspapers, magazines and 
books; postal services, mail delivery and courier 
services; storage of goods; delivery of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, 
excluding liquid gas; distribution (delivery) of films 
and sound and image recordings; distribution 
(delivery) of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, computer programs and computer 
games; advice relating to power and electricity 
distribution.
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Class: 41 סוג: 41

Organization of lotteries, raffles and competitions; 
betting and gaming services in connection with 
sports; hospitality services (sports, entertainment), 
namely providing entry tickets and information 
brochures for sports for VIPs, as well as guiding and 
gathering VIPs during sports or entertainment events; 
hospitality services, namely customer reception 
services (entertainment services), including providing 
access tickets during sports or entertainment events; 
entertainment services relating to sporting events; 
entertainment services in the form of public 
gatherings during the retransmission of sports 
events;  organization of sporting and cultural events 
and activities; organization of sports competitions; 
organization of events in the field of football; sports 
camp services; operation of sports facilities; rental of 
video and audiovisual installations; production, 
presentation, distribution and/or rental of film 
recordings and sound and video recordings; 
presentation, distribution and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, and computer games; 
radio and television coverage of sporting events; 
production services for radio, television programs and 
video films; ticket reservation services and 
information services for sports or entertainment 
events; sports events timing services; organization of 
beauty contests; interactive entertainment; on-line 
betting and gaming services on the Internet or on any 
wireless electronic communication network; 
information in the field of entertainment (including in 
the field of sports), provided on-line from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; electronic game 
services transmitted via the Internet or on mobile 
telephones; book publishing; publication of books 
and electronic journals on-line; audio and video 
recording services; production of animated cartoons 
for movies, production of animated cartoons for 
television; rental of sound and image recordings for 
entertainment purposes; information in the field of 
education provided on-line from a computer database 
or via the Internet or any wireless electronic 
communication network; translation services; 
photography services; provision of entertainment 
infrastructure; ticket agencies in connection with 
sports events.
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Class: 42 סוג: 42

Computer consultancy services; data processing 
(programming); provision or rental of computer 
software; computer rental; compilation of websites in 
computer networks (particularly the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; 
introduction of websites in computer networks 
(particularly the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; provision of search engines 
for obtaining data and information on global 
networks; hosting services for Internet sites or 
wireless electronic communication sites; creation and 
maintenance of websites and of wireless electronic 
communication networks; networking and/or rental of 
computer programs; installation and maintenance of 
computer software; computer software development; 
calibration; provision of Internet search engines; 
analysis, testing and monitoring (supervision) of oils, 
coolants, greases and lubricants; analysis and 
diagnosis of degrees of wear, faults and breakdown 
on motors, engines and machines; advice relating to 
the aforesaid fields and provided on the basis of 
results from the aforesaid analysis and diagnosis; 
quality control services in connection with overhaul, 
lubrication, maintenance and repair of vehicles, 
motors, engines and machinery; programming of 
computer programs; design and development of 
computer programs; technical development of 
discussion forums on the Internet or on any wireless 
electronic communication network; testing services 
relating to prospecting in the oil and gas industry; 
prospecting to locate oil and gas; analyses services 
for exploitation of oil deposits; assistance services 
related to technology in the oil industry; analysis, 
advice, assistance and design services related to 
technology in the oil industry; advice on technology 
and services for the technical development, technical 
design and technical planning of photovoltaic 
facilities; advice on technology and services for the 
technical development, technical design and 
technical planning of wind power facilities; advisory 
services relating to electronic control devices for the 
monitoring of solar and/or wind-powered electric 
systems; design of energy and electricity systems; 
analysis of the energy requirements of others; 
development of energy and electricity management 
systems; project study and technical advice and 
development services, all in connection with the 
needs of others for electricity and energy; technical 
design services for electrical installations; technical 
developments relating to energy and electricity 
distribution; technical developments relating to 
energy and electricity production; electronic 
calibration services for motors, engines and 
transmissions.

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink, snack-bars; hospitality 
services, namely providing of food and drink; food 
and drink catering; hotel services; providing 
accommodation and food and drink, booking hotels 
and temporary accommodation; hospitality services, 
namely providing food and drink during sports or 
entertainment events.

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

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

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

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

European Union, 09/12/2013, No. 012402848 האיחוד האירופי, 09/12/2013, מספר 012402848

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 268945 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219367 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations for 
baths; perfumes, eaux de Cologne; pre-shave and 
after-shave lotions; shaving creams; shampoos, 
conditioners; dentifrices, dental rinses 
(mouthwashes); deodorants and antiperspirants for 
personal use; care creams, cosmetic creams; make-
up removing creams for the face; make-up removing 
preparations; sun care lotions; hair lotions, hair 
sprays; toiletry creams; make-up products, eye 
shadows, face powders, cosmetic pencils; decorative 
transfers for cosmetic use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations for household 
use; laundry powder detergents; synthetic cleaning 
products; shoe waxes and creams; leather care 
products.

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; engine oils and fuels, including gasoline, 
diesel oil, gases and bio-fuels; candles; waxes; 
greases; natural gas; liquid gases; industrial oils and 
greases; lubricating oils and greases; carburants; 
liquefied petroleum gas; non-chemical additives for 
fuel, lubricants and greases; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; lighting fuel; lubricants, 
oils and greases, and lubricating preparations for 
industrial use; cutting oils for industrial purposes; 
milling oils.

Class: 9 סוג: 9

Exposed films, slides, video game disks; software 
(recorded programs), including game software; 
computer databases and programs; recorded or 
downloaded sounds, images or data; videotapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, 
diskettes, optical discs, compact discs, CD-ROMs, 
videodiscs, memory cards, USB flash drives, blank or 
prerecorded with music, sound or images (possibly 
including animated cartoons); holograms; electronic 
publications provided by means of CD-ROMs, 
databases and the Internet; spectacles, sunglasses, 
diving and swimming goggles; cases, cords and 
chains for sunglasses and spectacles; binoculars; 
magnets and decorative magnets; directional 
compasses; apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound and images; 
satellite dishes; decoders, namely electronic software 
and hardware capable of converting, supplying and 
transmitting audio and video data; television sets; flat 
screens, liquid crystal display screens, high-definition 
screens and plasma screens; radios; home cinema 
systems; video recorders; cD players; dVD drives; 
mP3 players; cassette players; mini disk players; 
digital music players; loudspeakers; headphones, 
earphones; computers, including laptop computers 
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and electronic tablets; karaoke systems; systems for 
editing sounds and for mixing sounds; systems for 
editing and mixing video images; apparatus for 
computer data processing; computer keyboards; 
computer screens; modems; accessories for 
computers included in this class; computer mice, 
mouse pads; navigation apparatus; personal digital 
assistants (PDAs); electronic pocket translators; 
dictating machines; electronic agendas; scanners; 
printers; photocopiers; facsimile machines; 
telephones; answering machines; video telephones; 
cellular telephones; accessories for cellular 
telephones, included in this class, namely cases for 
cellular telephones, hands-free kits for cellular 
telephones, earphones and headsets for cellular 
telephones, keypads for cellular telephones, lanyards 
for cellular telephones, special cases for carrying 
cellular telephones, photographic cameras and video 
cameras integrated in cellular telephones; remote 
controls for television sets and video systems; 
teleconferencing systems; calculating machines; card 
readers for credit cards; currency converting 
machines; automated teller machines; video 
cameras, portable video cameras with built-in 
videocassette recorders (camcorders); photographic 
equipment, photographic apparatus, cameras 
(cinematographic apparatus), projectors, flash lamps, 
special cases and cords for photographic apparatus 
and instruments, electric cells and batteries; screen 
saver programs for computers; magnetic, digital or 
analog recording media, recorded or not, for sounds 
or images; magnetic cards (encoded); memory cards; 
integrated circuit cards (smart cards); microchip or 
magnetic credit cards, microchip or magnetic 
telephone cards, microchip or magnetic cards for 
cash dispensers, microchip or magnetic cards for 
automated teller machines and money exchange 
machines, prepaid microchip or magnetic cards for 
cellular telephones, microchip or magnetic travel and 
show admission cards, microchip or magnetic check 
guarantee cards and microchip or magnetic debit 
cards; alarms; wind socks (for indicating wind 
direction); distance measuring equipment; equipment 
for measuring and displaying speed; gloves for 
protection; audio receivers, sound amplifiers; 
television tubes; cathode ray tubes; decoders, 
namely computer software and hardware capable of 
converting, supplying and transmitting audio and 
video data; disk drives for computers; protected 
semi-conductors; integrated circuits containing 
programs for processing audio, visual or computer 
data; rechargeable batteries; audio and video data 
processors and converters; cables for data 
transmission; payment apparatus for electronic 
commerce; protective helmets for sports; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic 
instrument assemblies; fuel/air coefficient analyzers; 
remote controls for locking cars; photovoltaic cells; 
video game cassettes.
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Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans, utility 
vehicles, buses, camper vans, refrigerated vehicles; 
airplanes and boats; air balloons, dirigible balloons 
[airships]; vehicle accessories, namely sun visors, 
pneumatic tires, tire covers, luggage racks, ski racks, 
rims and hub caps for wheels; seat linings, vehicle 
covers, baby carriages, strollers, safety seats for 
infants and children (for vehicles); engines and 
motors for land vehicles; safari bars; headlamp 
covers; steering wheels for vehicles; trailers.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces; jewelry products; watches; 
wristwatches, clocks; chronographs; wall clocks; 
medallions, pendants, brooches; bracelets; pins 
(jewelry); lapel pins (jewelry); tie clips and tie pins; 
cuff links; commemorative medals of precious metal; 
prize cups, commemorative plates, trophies, statues, 
sculptures, all of precious metal; decorative hat pins, 
key rings (trinkets or fobs), printed metal disks for 
collection purposes (pogs), all made of precious 
metal; decorative key holders; coins; medals for 
clothing; cases for watches; badges of precious 
metal; alarm clocks; badges and pins (jewelry); 
leather bracelets; bracelets made of plastic; 
ornamental key rings of plastic materials.
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Class: 16 סוג: 16

Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and journals, 
including those concerning sportsmen, sportswomen 
or sports events; bookmarks; printed teaching 
material; score sheets; event programs; albums for 
events; photograph albums; autograph books; printed 
timetables; pamphlets; collectible photographs of 
players; bumper stickers, stickers, albums, sticker 
albums; posters; photographs; tablecloths of paper; 
paper napkins; paper bags; invitation cards; greeting 
cards; gift wrapping paper; coasters and place mats 
of paper; garbage bags of paper or of plastics; food 
wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; 
coffee filters of paper; labels (not of textile); towels of 
paper; wet hand-wipes of paper; toilet paper; napkins 
for removing make-up; handkerchief boxes of paper 
and cardboard; tissues of paper; stationery and 
instructional and teaching material (except 
apparatus); typewriter paper; copying paper; 
envelopes; notepads; folders for papers; tissue 
paper; writing books; paper sheets for note-taking; 
writing paper; binder paper; files; covering paper; 
luminous paper; adhesive paper for notes; 
paperweights; crêpe paper; tissue paper; badges or 
insignia of paper; flags of paper; pennants (flags) of 
paper; writing instruments; fountain pens; pencils; 
ballpoint pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip 
pens (marking pens); fiber-tip pens and felt-tip pens; 
marking pens; ink, inking pads, rubber stamps; 
typewriters (electric or non-electric); lithograph prints, 
lithographic works of art; paintings (pictures), framed 
or unframed; paint boxes, paints and colored pencils; 
chalks; pencil ornaments [stationery]; printing blocks; 
address books; diaries (planners); personal 
organizers of paper; road maps; tickets, entry tickets; 
checks; comic books; calendars; postcards; 
advertising boards, banners and material included in 
this class; transfers [decalcomanias]; sticking labels; 
office requisites (except furniture); correction fluids; 
rubber erasers; pencil sharpeners; paper clips; 
thumbtacks; rulers; adhesive tapes for stationery 
purposes, adhesive tape dispensers; staples; 
stencils; document holders (stationery); paper-clips; 
holders for notepads; bookends; stamps (seals); 
postage stamps; credit cards, telephone cards, ATM 
cards, cards for traveling and for shows, check 
guarantee cards and debit cards, non-magnetic, and 
of paper or cardboard; baggage tags of paper; 
passport cases; travelers' checks; holders for 
checkbooks; money clips of metal; letter trays; 
identity card holders.

Class: 18 סוג: 18

Leathers and imitation leathers; thongs [straps] of 
leather; umbrellas, parasols; sports bags (other than 
those adapted for products they are designed to 
contain); leisure bags; travel bags, backpacks; school 
bags; bags for hanging on belts; handbags, leather 
bags; beach bags; garment bags; suitcases; 
document holders; belts for suitcases; briefcases 
(leather goods); cases for toiletry articles known as 
vanity cases (not fitted); toiletry sets; key cases 
(leather goods); wallets; purses (coin purses); whips; 
collars for animals; leather luggage tag holders; 
business card cases.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; Tee shirts; 
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts; 
underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers; 
sweaters; caps (bonnets); caps; hats; sashes for 
wear; scarves, shawls; caps with visors; tracksuits; 
sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium jackets 
(bibs); blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; 
neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons; 
bibs (not of paper); pajamas; play suits for infants 
and children; socks and stockings; garters; belts; 
suspenders.

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; sports balls; play balloons; board 
games; tables for indoor football; dolls and plush 
toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons; 
inflatable toys; play disks (pogs); playing cards; 
confetti; articles for gymnastics and sports; football 
equipment, namely balls for football, gloves, knee 
guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards; 
football goals; sports bags and containers (adapted 
to objects) for carrying sports articles; party hats 
(toys); small electronic games designed for use with 
a television set; apparatus for video games; game 
consoles; video game apparatus; electronic games 
other than those designed to be used only with a 
television set; steering wheels for video games and 
mats for video games (for dancing upon); hands 
made of rubber or foam (toys); entertainment robots; 
appliances for gymnastics; kites; roller skates; 
scooters [toys]; skateboards; coin-operated video 
games for game halls (arcade games); electronic 
games with liquid crystal display; joysticks, voice-
activated or manually operated joysticks; lottery 
tickets; scratch cards; joysticks, voice-activated or 
manually operated joysticks.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; isotonic beverages; fruit and 
vegetable beverages; fruit and vegetable juices; 
frozen fruit beverages; beers; strong dark beers; 
lagers and ales; non-alcoholic or low-alcohol beers.

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising services; services provided by an agency 
publishing advertising texts; advertising agency 
services; advertising agency services on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; dissemination of 
advertisements; rental of advertising space; rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons; promotion agency services, promotion 
agency services for sports and public relations; 
promotion of football events; market study services; 
market research services; opinion polling services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of advertising for 
trade fairs; compilation and systematization of data in 
data banks; data bank management services; 
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compilation of statistics; advertising for sports events 
in the field of football; retail sale services for and 
bringing together of various goods for the benefit of 
others (excluding the transport thereof), namely 
clothing, footwear, headgear, sports articles, 
stationery, apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, books, 
newspapers, magazines, publications, video games, 
toys, dolls, badges of all kinds, key rings, tickets, 
watches and jewelry, souvenir items in connection 
with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, 
flags and pennants, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, confectionery, medical apparatus and 
instruments, vehicles and accessories for motor cars; 
retail sale services for solvents, paraffin, waxes, 
bitumen and petroleum; collection of goods on behalf 
of third parties (except transport) enabling customers 
to examine such products and to buy them 
conveniently in a store or on the Internet or using 
wireless electronic communications devices, namely, 
clothing, footwear, headgear, sports articles, 
stationery, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, books, 
newspapers, magazines, publications, video games, 
toys, dolls, badges and insignia, key rings, tickets, 
watches and jewelry articles, souvenirs in connection 
with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, 
flags and pennants, non-alcoholic and alcoholic 
beverages, confectionery products, medical 
apparatus and instruments, vehicles and accessories 
for motor cars; advertising and promotion services, 
information services with regard to advertising and 
promotion, commercial information agencies, all the 
aforesaid services provided on-line from a computer 
database or via a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; design and compilation of advertisements 
for use as a web site on a global computer network 
(the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; provision of space on web 
sites, for advertising of goods and services; 
auctioneering on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; collection of directories for publication on the 
Internet and on a wireless electronic communication 
network; business administration services for 
processing commercial services on a global 
computer network (Internet) or via wireless electronic 
communication devices; compilation, creation and 
management of databases, namely collection of 
domain names in a register; promotion of sales, 
namely creation of preferential programs for 
customers; implementation of bonus programs for 
customers in stadiums by distributing encoded loyalty 
and membership cards able to contain the personal 
data of the user; development, launch and 
administration of loyalty programs, namely issuing 
loyalty cards to fans, containing personal information 
on the identity of the card holder; electronic 
commerce (e-commerce) services, namely provision 
of information on goods via telecommunication 
networks for advertising or sales purposes; 
compilation of data into a computer database, 
especially still or animated images; e-commerce 
services, namely online services for providing 
contracts for the purchase and sale of goods on 
behalf of others; promotion of football-related sports 
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events; promotion of the goods and services of 
others, through contractual agreements, particularly 
partnership (sponsoring) and licensing agreements, 
providing them with increased notoriety and 
enhanced image derived from cultural and sporting 
events, particularly international events; compilation 
and recording of data and information on sporting 
performances; provision of personnel, particularly for 
selling beverages and foods; promotion of football 
events; retail sale of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs and computer games; retail sale services, 
particularly on a global computer network, for 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs and computer 
games; presentation of computer programs for retail 
sale purposes; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses] 
for sports events or entertainment; promotion of the 
goods and services of others, through contractual 
agreements, particularly partnership (sponsoring) and 
licensing agreements, providing them with increased 
notoriety and/or enhanced image and/or affinity 
derived from cultural and sporting events, particularly 
international events; financial sponsorship search for 
football competitions.Class: 36 סוג: 36

Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking, credit 
and investment services; insurance underwriting; 
hire-purchase financing; hire-purchase services; 
financial sponsorship of sports events; information 
services related to finance and insurance, provided 
online from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication networks; home 
banking services; banking services over the Internet 
or over wireless electronic communication networks; 
payment services, including services provided on-line 
from a computer database or via the Internet or via 
mobile telephones; safe deposit services; issue of 
vouchers, namely issue of loyalty cards to fans, 
which contain personal data on the identity of the 
cardholder and are used for access control at sports 
stadiums; financial promotion of in the field of 
football; financial payment services for electronic 
commerce, namely transfer of funds, all via electronic 
communication networks; financial payment services 
for electronic commerce in connection with the 
purchase of goods and services provided by others, 
all via electronic communication networks, and 
clearing and settlement of financial transactions via 
electronic communication networks; issue of 
vouchers in the form of travel vouchers.
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Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance of wireless electronic 
communication networks (hardware); computer 
connection installation services related to sports; 
installation and repair of sports grounds with natural 
or artificial turf; vehicle cleaning and washing; vehicle 
lubrication; vehicle maintenance (servicing); vehicle 
repair; overhaul, lubrication, maintenance and repair 
of vehicles, engines and machinery; anti-rust 
treatment for vehicles; tire trim fitting and tire 
puncture repair; construction of electric power plants; 
construction and maintenance of pipelines; extraction 
of gas and petroleum; construction of structures for 
the production of crude oil; installation of apparatus 
for the production of oil; installation of solar power 
systems; installation of wind power systems; 
installation of hydraulic power systems; mining 
extraction services.

Class: 38 סוג: 38

Communication by mobile telephones; 
communication by telex; communication via 
electronic computer terminals linked to 
telecommunication networks, data banks and the 
Internet or via wireless electronic communication 
devices; communication by telegraphs; 
communication by telephones; communications by 
facsimile; paging services; telephone or video 
conferencing services; television program 
broadcasting; broadcasting of cable television 
programs; radio program broadcasting; radio and 
television broadcasting of sports and sporting events; 
news and press agency services; other message 
transmission services; rental of telephones, facsimile 
machines and other telecommunication apparatus; 
transmission of commercial Internet pages online or 
via wireless electronic communication devices; 
services for transmitting and broadcasting television 
and radio programs provided via the Internet or via 
any wireless electronic communication network; 
electronic transmission of messages; simultaneous 
broadcasting of film recordings and sound and video 
recordings; provision of access to telematic servers 
and real-time chat forums; computer-aided 
transmission of messages and images; 
telecommunication via fiber-optic networks; provision 
of access to a global computer network or interactive 
communication technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
transmission of information and other data via 
websites and computers; transmission of information 
(including sites by telematic means) via 
telecommunication, computer programs and other 
data; transmission of information, computer programs 
and other data by telematic means; electronic mail 
services; provision of access via the Internet or on 
any wireless electronic communication network 
(telecommunication services); providing connections 
for telecommunications with a global computer 
network (the Internet) or data banks; provision of 
access to websites offering digital music on the 
Internet by means of a global computer network or 
via wireless electronic communication devices; rental 
of access time to MP3 websites on the Internet, via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices; rental of access time to a 
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database server center (telecommunication services); 
rental of access time to a computer database 
(telecommunication services); transmission of digital 
music by telecommunications; online transmission of 
electronic publications; digital music transmission via 
the Internet or on any wireless electronic 
communication network; digital music transmission 
via MP3 Internet sites; simultaneous broadcasting 
and/or netcasting of film recordings and sound and 
video recordings (telecommunications); simultaneous 
broadcasting and/or netcasting of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, computer programs and 
computer games (telecommunications); provision of 
access to blackboards (notice and advertisement 
boards) and chat rooms in real time via a global 
computer network; rental and provision of access 
time to blackboards (boards for displaying 
information and advertisements) and to chat rooms in 
real time by means of a global computer network 
(communication services); telecommunication 
services dedicated to retail sale by means of 
interactive communications with customers; 
multimedia telecommunication; videotext and teletext 
transmission services; information transmission via 
communication satellite, microwave or by electronic, 
digital or analog means; transmission of digital 
information by cable, wire or fiber; transmission of 
information by mobile telephones, telephones, 
facsimile and telex; telecommunication services for 
receiving and exchanging information, messages, 
images and data; telecommunication services for 
setting up discussion groups on the Internet and on 
any wireless electronic communication network; 
provision of access to search engines for obtaining 
data and information on global networks.
Class: 39 סוג: 39

Operating travel agencies, namely travel 
arrangement and reservations; ticket reservation and 
information services for travel; transport by airplane, 
railway, bus and truck; boat transport; boat travel 
services; tourist travel services; vehicle rental; rental 
of parking spaces; taxi services; boat transport 
services for goods; distribution of water, heat, gas or 
electricity; distribution of newspapers, magazines and 
books; postal services, mail delivery and courier 
services; storage of goods; delivery of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, 
excluding liquid gas; distribution (delivery) of films 
and sound and image recordings; distribution 
(delivery) of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, computer programs and computer 
games; advice relating to power and electricity 
distribution.
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Class: 41 סוג: 41

Organization of lotteries, raffles and competitions; 
betting and gaming services in connection with 
sports; hospitality services (sports, entertainment), 
namely providing entry tickets and information 
brochures for sports for VIPs, as well as guiding and 
gathering VIPs during sports or entertainment events; 
hospitality services, namely customer reception 
services (entertainment services), including providing 
access tickets during sports or entertainment events; 
entertainment services relating to sporting events; 
entertainment services in the form of public 
gatherings during the retransmission of sports 
events;  organization of sporting and cultural events 
and activities; organization of sports competitions; 
organization of events in the field of football; sports 
camp services; operation of sports facilities; rental of 
video and audiovisual installations; production, 
presentation, distribution and/or rental of film 
recordings and sound and video recordings; 
presentation, distribution and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, and computer games; 
radio and television coverage of sporting events; 
production services for radio, television programs and 
video films; ticket reservation services and 
information services for sports or entertainment 
events; sports events timing services; organization of 
beauty contests; interactive entertainment; on-line 
betting and gaming services on the Internet or on any 
wireless electronic communication network; 
information in the field of entertainment (including in 
the field of sports), provided on-line from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; electronic game 
services transmitted via the Internet or on mobile 
telephones; book publishing; publication of books 
and electronic journals on-line; audio and video 
recording services; production of animated cartoons 
for movies, production of animated cartoons for 
television; rental of sound and image recordings for 
entertainment purposes; information in the field of 
education provided on-line from a computer database 
or via the Internet or any wireless electronic 
communication network; translation services; 
photography services; provision of entertainment 
infrastructure; ticket agencies in connection with 
sports events.
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Class: 42 סוג: 42

Computer consultancy services; data processing 
(programming); provision or rental of computer 
software; computer rental; compilation of websites in 
computer networks (particularly the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; 
introduction of websites in computer networks 
(particularly the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; provision of search engines 
for obtaining data and information on global 
networks; hosting services for Internet sites or 
wireless electronic communication sites; creation and 
maintenance of websites and of wireless electronic 
communication networks; networking and/or rental of 
computer programs; installation and maintenance of 
computer software; computer software development; 
calibration; provision of Internet search engines; 
analysis, testing and monitoring (supervision) of oils, 
coolants, greases and lubricants; analysis and 
diagnosis of degrees of wear, faults and breakdown 
on motors, engines and machines; advice relating to 
the aforesaid fields and provided on the basis of 
results from the aforesaid analysis and diagnosis; 
quality control services in connection with overhaul, 
lubrication, maintenance and repair of vehicles, 
motors, engines and machinery; programming of 
computer programs; design and development of 
computer programs; technical development of 
discussion forums on the Internet or on any wireless 
electronic communication network; testing services 
relating to prospecting in the oil and gas industry; 
prospecting to locate oil and gas; analyses services 
for exploitation of oil deposits; assistance services 
related to technology in the oil industry; analysis, 
advice, assistance and design services related to 
technology in the oil industry; advice on technology 
and services for the technical development, technical 
design and technical planning of photovoltaic 
facilities; advice on technology and services for the 
technical development, technical design and 
technical planning of wind power facilities; advisory 
services relating to electronic control devices for the 
monitoring of solar and/or wind-powered electric 
systems; design of energy and electricity systems; 
analysis of the energy requirements of others; 
development of energy and electricity management 
systems; project study and technical advice and 
development services, all in connection with the 
needs of others for electricity and energy; technical 
design services for electrical installations; technical 
developments relating to energy and electricity 
distribution; technical developments relating to 
energy and electricity production; electronic 
calibration services for motors, engines and 
transmissions.

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink, snack-bars; hospitality 
services, namely providing of food and drink; food 
and drink catering; hotel services; providing 
accommodation and food and drink, booking hotels 
and temporary accommodation; hospitality services, 
namely providing food and drink during sports or 
entertainment events.

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

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

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

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

European Union, 09/12/2013, No. 012402913 האיחוד האירופי, 09/12/2013, מספר 012402913

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 269009 מספר סימן

Application Date 26/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1197769 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASAHI INTECC CO., LTD.

Address: 1703 Wakita-cho,,Moriyama-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 463-0024, 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: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, and 
their parts and accessories, namely, Tubes inserted 
into blood vessels, safely navigated medical devices, 
catheters used for opening up blocked or narrowed 
blood vessels, catheters that assist PTCA guide 
wires, peripheral guide wires, catheters inserted into 
blood vessels in the abdominal area, Wires for 
guiding angiography catheters, Wires used as guides 
needed to navigate medical devices; medical 
guidewires, and their parts and accessories; IVR 
(interventional radiology) guidewires; PTCA 
(percutaneous transluminal coronary angioplasty) 
guidewires; spring guidewires; plastic clad 
guidewires; medical catheters and their parts and 
accessories; PTCA (percutaneous transluminal 
coronary angioplasty) guiding catheters; PTCA 
balloon catheters; angiographic catheters; micro 
catheters; occlusion catheters; ablation catheters; 
atherectomy catheters; stents and their parts and 
accessories; all the aforementioned goods excluding 
Special furniture for medical use, hygienic rubber 
articles and supportive bandages..

כ"ז אב תשע"ו - 16231/08/2016



EACT

Trade Mark No. 269047 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kite Pharma, Inc.

Address: 2225 Colorado Ave, Santa Monica, 90404, 
California, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer; immunotherapy products, 
namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and tumors; pharmaceutical 
preparations for T Cell therapy; biological 
preparations for the treatment of cancer and tumors; 
all included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה וטיפול בסרטן; מוצרים חיסוניים, 
שהם, תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן וגידולים; תכשירים 
רוקחיים לטיפול בתאי טי; תכשירים ביולוגיים לטיפול בסרטן 

וגידולים; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                  

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

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

U.S.A., 21/04/2014, No. 86/258,088 ארה"ב, 21/04/2014, מספר 86/258,088

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 16331/08/2016



Trade Mark No. 269091 מספר סימן

Application Date 21/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219965 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BERNARD LASRY

Address: 185 Boulevard Bineau, F-92200 Neuilly sur 
Seine, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); newspaper 
subscription services (for others); arranging of 
telecommunication service subscriptions for others; 
presentation of goods on all communication media, 
for retail purposes; business management and 
organization consultancy; accounting; document 
reproduction; employment agencies; business 
management for freelance service providers; 
computerized file management; web site traffic 
optimization; 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; company audits (commercial analyses); 
commercial intermediation 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)

France, 06/02/2014, No. 14 4 066 373 צרפת, 06/02/2014, מספר 373 066 4 14

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 269097 מספר סימן

Application Date 09/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PolyMedics Innovations GmbH

Address: Heerweg 15D, 73770 Denkendorf, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and articles, in particular 
wound coverings, wound dressings, plasters.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/05/2014, No. 012916706 האיחוד האירופי, 28/05/2014, מספר 012916706

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 269104 מספר סימן

Application Date 25/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220073 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM GmbH

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

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Beamers, projectors;  computer programs and 
computer software of all kind (included in class 9), 
software applications (apps) for electronic and 
communication apparatus; software and data 
processing programs; LEDs (light emitting diodes) 
and laser diodes (also organic LEDs); optical fibers, 
optical couplers, optical sensors, light barriers, LED 
lamp modules for signalling purposes; displays used 
in LED-technology; electric and electronic apparatus 
for the operation, regulation and control of lighting 
facilities, luminaires and lamps for the building 
technology and for the regulation and control of in-
house installations, especially interfaces modules for 
such devices and apparatus as well as electronic 
transformers and electronic ballasts; miniature 
transformers, choking coils, electric connection and 
contact elements including plugs, clamps, sleeves, 
switches, interrupters; parts of all the aforesaid goods 
included in class 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)

Germany, 06/12/2013, No. 302013062351.7/11 גרמניה, 06/12/2013, מספר 302013062351.7/11

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 269111 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220152 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 35 סוג: 35

Grouping together of various goods (except the 
transportation thereof) for others and wholesale and 
retail services (including online) in the fields of 
chemical products, paints, chemist's (drugstore) 
goods, cosmetic and household goods, fuels and 
propellants, health sector goods, machines, tools and 
metal goods, building materials, do-it-yourself and 
garden articles, hobby and handicraft supplies, 
electric and electronic goods, sound and data 
carriers, sanitary installations (excluding 
hydrothermal sanitary goods), vehicles and vehicle 
accessories, fireworks, horological instruments and 
jewellery, musical instruments, printed matter, 
stationeries and writing materials, office requisites, 
bag makers' goods and saddlery, furniture goods and 
furnishing accessories, tents, awnings, clothing, 
shoes and textile goods, toys, sporting articles, food 
and beverage, agricultural, horticultural and forestry 
products, tobacco products and other luxury items; 
business intermediary services and conclusion of 
commercial transactions for others; grouping together 
of goods for presentation and sales purposes of 
chemical products, glues, paints, pharmaceuticals, 
cosmetic goods, fuels and propellants, semi-finished 
products, health sector goods and medical treatment 
articles, machines, tools, metal goods, metal 
hardware, building materials and constructional 
components, do-it-yourself and garden articles, 
hobby and handicraft supplies, electric and electronic 
goods, optical apparatus, sound and data carriers, 
sanitary installations (excluding hydrothermal sanitary 
goods), vehicles and vehicle accessories, fireworks, 
horological instruments, jewellery, musical 
instruments, printed matter, stationeries, writing 
materials and packaging materials, office requisites, 
bag makers' goods and saddlery, trunks and 
travelling bags, coverings and bags, furniture, 
furnishings and decoration articles for indoor and 
outdoor, tents, awnings, clothing and clothing 
accessories, glasses and frames for glasses, 
headgear, shoes and textile goods, playthings, 
sporting articles, food and beverage, agricultural, 
horticultural and forestry products, tobacco products 
and other luxury items; canvassing; opinion polling; 
collection of data in computer databases on 
evaluative feedback and ratings of buyers and 
sellers; advertising services; services of an online 
trader, namely providing online market platforms for 
buyers and sellers of goods and services; online 
retail and wholesale services for sellers to announce 
goods or services for the purpose of selling and the 
bidding or selling is done via the internet, enabling 
others to sell goods and services via a computer 
network; providing a searchable online database with 
regard to ratings for buyers and sellers; compilation 
of data for an online database containing classified 
(information) lists, namely lists and schedules in the 
field of real estate.

כ"ז אב תשע"ו - 16831/08/2016



Class: 36 סוג: 36

Insurance, financial affairs and services; credit card 
services; financial loyalty, incentive and bonus 
program services; issuance of debit cards, 
information services relating to finance and insurance 
provided from a computer database or a global 
computer network; issuance of credit cards, issuance 
of tokens of value, gift cheques, value cheques, 
discount stamps and coupons; financial services 
relating to buyer protection in the field of online 
trading with goods and services of others via a 
worldwide computer network; real estate services; 
property valuation (estimation) of real estate; real 
estate brokerage; real property management; 
providing information regarding location, purchase 
and rental prices of real estate; financial analysis; 
preparation of financial reports; preparation of real 
estate reports.

Class: 38 סוג: 38

Electronic transmission of data and information; 
paging services; transmission of news between 
computer users regarding hobbies, collectors' items, 
trading and sale of goods and services via a 
worldwide communication network by providing an 
interactive online mailbox; providing access to online 
markets for sellers and buyers of goods and services, 
namely providing of telecommunication channels for 
online shopping services; providing access to a 
searchable online advertising guide featuring the 
goods and services of online vendors; providing 
access to a searchable online evaluation database 
for buyers and sellers; providing access to and 
delivery (transmission) of data information, text and 
images; transmission of news and information to 
others via audio-visual and/or digital media, 
especially via online services, mailbox systems, 
international and national networks as well as 
subsequently available media; providing access to 
online forums and discussion groups for the 
transmission of messages between users of 
worldwide computer networks and wireless networks; 
providing access to platforms on the internet.

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

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

European Union, 30/08/2013, No. 012103347 האיחוד האירופי, 30/08/2013, מספר 012103347

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

כ"ז אב תשע"ו - 16931/08/2016



 Owners

Name: Azmalo S.à.r.l.

Address: 7 avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, 
Luxembourg

כ"ז אב תשע"ו - 17031/08/2016



Trade Mark No. 269118 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1220180 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Wrapping machines; machine tools; tools; filling 
machines; sealing machines; die cutting machines; 
electric hand-held tools; electric hand-held drills; 
percussion drills; inking apparatus for printing 
machines; packaging machines; packing machines; 
paper machines; paper making machines; printing 
machines; presses; shredders; pulverisers; reeling 
apparatus; cardboard making machines; converting 
machines; shredders (machines); binding machines; 
comb binding machines; parts and fittings for all the 
aforesaid goods.

כ"ז אב תשע"ו - 17131/08/2016



Class: 16 סוג: 16

Packaging material included in this class; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; bags (envelopes and 
pouches) included in this class; binders (loose leaf); 
blotters; cardboard or paper boxes; bubble packs 
(plastic) for wrapping or packaging; calendars; 
carbon paper; covers (stationery); folders for papers; 
paper; wood pulp board and wood pulp paper; 
printed matter none being in connection with financial 
services; printed matter; catalogues; brochures; 
manuals; bookbinding material; albums; 
photographs; stationery; boxes, containers, cases 
and cartons including containers, cases and cartons 
made from plastic materials; plastic materials for 
packaging; fluted plastic materials for use in 
packaging; triple fluted plastic materials for use in 
packaging; and cartons, cases and containers made 
from triple fluted plastic materials; packaging material 
for liquids (other than bottles); 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); printer's type; printing 
blocks; adding machine rolls; adhesive tapes; 
binding; books; pads; note books; note pads; spiral 
bound note books; spiral bound note pads; 
envelopes; two-way envelopes; boxfiles; index cards; 
card index storage boxes; clips; drawing pins and 
push pins; paper clips; clipboards; computer printout 
binders; correction fluid; desktidies; diaries; 
dispensers (tape); drywipe boards and markers; files; 
fax rolls; flipcharts; highlighters; labels; listing paper; 
pens; markers; pencils; erasers; sharpeners; record 
cards; repositionable notes; ring and presentation 
binders; dividers and washers; rubber bands; rulers; 
stamp pads; ink; staplers; staples; treasury tags; year 
planners; ribbons for typewriters; inking ribbons for 
typing machines, inking ribbons for computer 
printers, inking ribbons for calculators, word 
processing machines and for cash registers; artists 
portfolios; custom made date and message stamps; 
custom made self-inking stamps; low cost rubber 
stamps; pre-inked customised stamps; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

Class: 17 סוג: 17

Injection moulded and extruded plastic form products 
for use in packaging and as re-usable plastic 
containers for use in material handling to store and 
transport products; plastics in sheet form (non-textile) 
and container form; boards of plastic including 
corrugated plastics; flute plastic material in sheet 
form; extruded fluted plastic material in sheet form; 
extruded polycarbonate (PC) plastic sheets and 
products made of PC, including corrugated plastic; 
plastic sheet; extruded plastic sheet; extruded fluted 
plastic sheet; injection moulded parts and fittings for 
all the aforesaid goods.

כ"ז אב תשע"ו - 17231/08/2016



Class: 19 סוג: 19

Articles and materials made wholly or principally of 
fluted plastics sheet material, but not including 
expansion joints for tubes; building materials (non-
metallic); coverings, not of metal, for building; 
building paper; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 20 סוג: 20

Injection moulded plastic crates, pallets and 
containers; injection moulded dispensers, 
connectors, spouts and fitments for rigid and flexible 
containers; flexible packaging plastic bags made of, 
or containing, multi-layered metallised polyester, 
polyethylene, ethylene vinyl alcohol, laminated and/or 
nylon; plastic containers, packaging containers.

Class: 35 סוג: 35

Commercial business management, planning, 
advice, analysis and organization services providing 
business management and operational assistance to 
commercial businesses; advertising by mail order; 
advertising on the Internet; advertising by e-mail; 
dissemination of advertising material; cost price 
analysis; business call central services; business 
management assistance; business consultancy; 
business investigations; completion of information 
into complete databases; systemization of 
information into computer databases; direct mail 
advertising; direct mail marketing; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
office requisites and stationery, enabling customers 
conveniently to view and purchase those goods.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; 
warehousing; storage of goods; delivery of 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, 07/06/2013, No. 3009090 ממלכה מאוחדת, 07/06/2013, מספר 3009090

Class: 7 סוג: 7

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

כ"ז אב תשע"ו - 17331/08/2016



 Owners

Name: DS Smith Plc

Address: 7th Floor, 350 Euston Road, London NW1 3AX, 
United Kingdom

(A Company organised and existing under the laws of 
England and Wales)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז אב תשע"ו - 17431/08/2016



Trade Mark No. 269119 מספר סימן

Application Date 14/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220189 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, mood disorders, 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 trials and 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 trials and tests, 
diagnostic, medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention, pharmaceutical 
research, trials, studies 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, trials, studies and tests; clinical 
research, trials, studies and tests; diagnostic 
research, trials, studies and tests; providing for 
medical and medicinal information in the field of 
research, trials, studies and development, science 
and clinical trials and tests.
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Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ז אב תשע"ו - 17531/08/2016



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))

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

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

Denmark, 18/10/2013, No. VA 2013 02679 VA 2013 02679 דנמרק, 18/10/2013, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 17631/08/2016



Trade Mark No. 269136 מספר סימן

Application Date 30/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220445 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for spectacles; chains for spectacles, cords for 
spectacles, lenses and frames for glasses; 
eyeglasses; sunglasses; goggles for sports; carriers 
adapted for mobile phones.

Class: 14 סוג: 14

Costume jewelry, namely watches, chokers, 
necklaces, bracelets, rings, earrings, brooches, 
pendants; horological and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely bags, handbags, shoulder 
bags, sport bags, purses, wallets; briefcases, credit 
card cases, name card cases, business card cases, 
pouches of leather; animal skins, trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of cases for 
spectacles, chains for spectacles, cords for 
spectacles, lenses and frames for glasses, 
eyeglasses, sunglasses, goggles for sports, carriers 
adapted for mobile phones, costume jewelry, namely 
watches, chokers, necklaces, bracelets, rings, 
earrings, brooches, pendants, horological and 
chronometric instruments, goods made of leather and 
imitations of leather, namely bags, handbags, 
shoulder bags, sport bags, purses, wallets, 
briefcases, credit card cases, name card cases, 
business card cases, pouches of leather, animal 
skins, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, clothing, namely, trousers, pants, dresses, 
suits, skirts, miniskirts, coats, pullovers, jumpers, 
sweaters, jackets, blazers, blouses, shorts, shirts, T-
shirts, polo shirts, robes, swimsuits, swimwear, 
beach robes, beachwear, bermuda shorts, leggings, 
underwear, belts, neckties, ties, bandanas, foulards, 
scarves, wristbands, waistcoats, hats, caps.

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

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

Italy, 06/12/2013, No. RM2013C006825 RM2013C006825 איטליה, 06/12/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 17731/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized device of a pair of 
glasses on a mustache; the device is placed between 
the fancy words DAVID and MARC.

 Owners

Name: EFRATI MARCO

Address: Via San Calepodio, 19, I-00152 Rome, Italy

Name: DI PORTO DAVID

Address: Via Bolzano, 1, I-00198 Rome, Italy

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 17831/08/2016



Trade Mark No. 269150 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1197992 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHOCRON DAVID FREDERIC

Address: 7 BV Kennedy Anfa, Casablanca, Morocco

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, cosmetics.

כ"ז אב תשע"ו - 17931/08/2016



Trade Mark No. 269171 מספר סימן

Application Date 19/10/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avraham Ayalon שם: אברהם איילון

Address: כתובת : כצנלסון 55, גבעתיים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Gross, Adv.

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

שם: עמית גרוס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Delivery services; included in class 43. שירותי משלוחים; הנכללים כולם בסוג 43.       

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים לאספקת מזון ומשקה, שירותי מסעדות ו- קייטרינג; 
הנכללים כולם  בסוג מספר 43.                                           

              

כ"ז אב תשע"ו - 18031/08/2016



Trade Mark No. 269261 מספר סימן

Application Date 06/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220488 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Château Constellation SA

Address: Route de Nendaz 1, CH-1950 Sion, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

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)

Switzerland, 27/03/2014, No. 657193 שוויץ, 27/03/2014, מספר 657193

Class: 33 סוג: 33

כ"ז אב תשע"ו - 18131/08/2016



Trade Mark No. 269290 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220816 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical, biological and biochemical products for 
industrial and scientific purposes; products for use in 
separation processes for biological materials; 
reagents for cell separation, labeling reagents, 
reagents, media, substances and ingredients for the 
preparation of media, all for commercial and scientific 
purposes and for the use in medical laboratories, as 
far as included in this class; reagents for the 
processing, separation, isolation, enrichment, 
depletion, detection, screening, analysis and 
counting of materials, especially of chemical and 
biological material; reagents with magnetic beads; 
antibody reagents (other than for medical or 
veterinary purposes); buffer solutions and reagents 
for use with laboratory instruments, especially 
separation instruments, analysis instruments, 
reactors and imaging instruments; reagents for 
processing of biological material, especially tissue, 
bone marrow, cells, blood and its components (other 
than for medical or veterinary purposes); diagnostic 
reagents and preparations for scientific purposes and 
for use in medical laboratories; culture media, cell 
culture media, freezing media, contrast agents, 
contrast agents for in-vivo imaging, all for scientific 
purposes; reagents for use in biotechnology, in 
biological treatment processes and in the 
biotechnology industry.

כ"ז אב תשע"ו - 18231/08/2016



Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, medical and veterinary preparations 
and preparations for pharmaceutical, medical and 
veterinary science, namely, diagnostic preparations 
for medical and veterinary use for the purpose of 
early recognition or characterization of diseases; 
pharmaceutical and other preparations for medical or 
veterinary use, namely, diagnostic preparations for 
medical or veterinary use for the purpose of early 
recognition or characterization of diseases; reagents, 
media, substances and components for the 
preparation of media, all for medical or veterinary 
use; reagents for the processing, separation, 
isolation, enrichment, depletion, detection, screening, 
cultivation, analysis and counting of material, in 
particular of biological material, all being for medical 
or veterinary purposes; reagents featuring magnetic 
beads, antibody reagents, all being for medical or 
veterinary purposes; buffer solutions and reagents for 
use with medical apparatus, in particular separation 
apparatus, analysing apparatus, reactors and 
imaging apparatus; reagents for processing biological 
material, in particular tissues, bone marrow, cells, 
blood and components thereof, all being for medical 
or veterinary purposes; diagnostic preparations and 
reagents for medical and veterinary use; culture 
media, cell culture media, freezing media, contrast 
media, contrast media for in-vivo imaging, all being 
for medical and veterinary purposes; pharmaceutical 
preparations, namely pharmaceutical preparations for 
cellular therapy; chemical, biological and biochemical 
preparations for therapeutic purposes.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, optical, measuring apparatus and 
instruments, namely, spectrometers, apparatus and 
columns for the automated cell separation and 
isolation, cytometry instruments, optical mirrors and 
screening apparatus, digitizers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of images for 
the purpose of visualizing the process of cell 
separation and analysis; data processing apparatus; 
computer software; all of the aforesaid goods, solely 
for the separation and analysis of biological material; 
scientific, electric and electronic apparatus and 
instruments for conducting enzymatic reactions; 
laboratory apparatus, in particular cytometers for 
measuring the physical and/or chemical properties of 
cells and particles in suspensions; instruments and 
apparatus for biotechnological and scientific 
purposes

כ"ז אב תשע"ו - 18331/08/2016



Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments for the purpose of medical 
diagnostic testing in the fields of cancer or other 
tissue-based diagnostic testing, cytology and cell-
based testing; apparatus for magnetic cell separation 
for medical purposes; tube sets for medical 
purposes; analysis columns for medical purposes, for 
blood analysis; sacks, pouches, bags, films, tubes 
and connecting pieces for medical, scientific or 
biotechnological purposes, in particular for 
cryopreservation; instruments and apparatus for 
medical purposes for use in surgery and medical 
diagnosis and therapy, namely, instruments for the 
medical diagnosis in the fields of cancer of other 
tissue-based diseases as well as cytology and other 
cell-based diseases; accessories and replacement 
parts for the aforesaid goods..

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of histology 
and cell biology; industrial analysis and research 
services in the field of histology and cell biology; 
design and development of computer hardware and 
software for analysis in the field of histology and cell 
biology; all of the aforesaid services for and in 
connection with the analysis of biological and 
biochemical material, in particular of cell material for 
biological and medical research and therapy; 
medical, pharmaceutical or biotechnological research 
laboratories services. 

Class: 44 סוג: 44

Medical, pharmaceutical or biotechnological 
laboratory services relating to the treatment of 
persons and animals; medical services, namely 
medical services in the field of extracorporeal plasma 
therapy.

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

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

European Union, 03/02/2014, No. 012559811 האיחוד האירופי, 03/02/2014, מספר 012559811

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 18431/08/2016



 Owners

Name: Miltenyi Biotec GmbH

Address: Friedrich-Ebert-Str. 68, 51429 Bergisch 
Gladbach, Germany

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 18531/08/2016



Trade Mark No. 269291 מספר סימן

Application Date 18/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220840 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 18631/08/2016



Class: 35 סוג: 35

Marketing studies relating to metabolic disorders, 
allergies, intolerances and gluten-free nutrition; 
advice for consumers; wholesaling and retailing of 
dietetic food adapted for medical use, including 
pastry and confectionery and bread and bread 
substitute products (in particular rusks, crispbread, 
crackers, biscuits, waffles), farinaceous food pastes, 
flour, protein-reduced meat products and charcuterie, 
and protein-reduced milk and protein-reduced 
cheese, protein-reduced egg substitutes in powder 
form, prepared soups and meals, including all the 
aforesaid goods being low-protein and/or gluten-free 
and/or in frozen form and/or for diabetics, amino acid 
and albuminous preparations and mixtures in the 
form of liquids, powders, effervescent tablets, gels 
and capsules, nutritional supplements and dietary 
supplements for human beings, protein-reduced 
meat products and charcuterie, and protein-reduced 
milk and protein-reduced cheese, protein-reduced 
egg substitutes in powder form, prepared soups, 
meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, fruit and vegetable concentrates, in liquid 
and in powder form, jellies, jams, compotes, eggs, 
milk and milk products, edible oils and fats, including 
all the aforesaid goods being low-protein and/or 
gluten-free and/or in frozen form, dietetic food, not for 
medical purposes, with a base of dietary fibre or 
carbohydrates, flour, flour mixtures and preparations 
made from cereals, bread and bread substitute 
products, in particular rusks, crispbread and crackers, 
pastry and confectionery, biscuits, waffles, crumpets, 
farinaceous food pastes, prepared pastry, prepared 
meals made from farinaceous foods, noodles, pizzas, 
cereal-based snack food, chips (cereal products), 
sponge fingers, corn flakes, muesli, confectionery 
and desserts, in particular tiramisu, chocolate 
mousse, puddings, chocolate goods, ices, prepared 
soups and meals, including all the aforesaid goods 
being low-protein and/or gluten-free and/or in frozen 
form, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages, fruit juices and 
vegetable juices, syrups and other preparations for 
making beverages.

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

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

European Union, 19/12/2013, No. 012459434 האיחוד האירופי, 19/12/2013, מספר 012459434

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 18731/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey, black 
and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Dr. Schär Medical Nutrition GmbH

Address: Dieselstrasse 23, 61191 Rosbach v.d. Höhe, 
Germany

(Germany GmbH)

כ"ז אב תשע"ו - 18831/08/2016



Trade Mark No. 269294 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220903 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, 26/02/2014, No. 250351 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250351

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 18931/08/2016



Trade Mark No. 269301 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220984 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, 26/02/2014, No. 250303 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250303

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 19031/08/2016



Trade Mark No. 269302 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220985 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, 26/02/2014, No. 250306 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250306

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 19131/08/2016



Trade Mark No. 269309 מספר סימן

Application Date 28/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221033 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRIVATE VALUE INVESTMENTS SARL

Address: 34, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Società a Responsabilità Limitata)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; hides; articles made of 
leather; imitation leather.

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)

European Union, 28/02/2014, No. 012650362 האיחוד האירופי, 28/02/2014, מספר 012650362

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 19231/08/2016



Trade Mark No. 269361 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CYBINT GLOBALAW TRAINING AND 
CONSULTING LTD.

שם: סייבינט גלובלו יעוץ והכשרות בע"מ

Address: Tarmav 5, Rishon LeZion, Israel כתובת : תרמ"ב 5, ראשון לציון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Keren, Adv.

Address: 

שם: ליאור קרן, עו"ד

כתובת : רח' תרמ"ב 5, ראשון לציון, 75290, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training. חינוך; הענקת אימונים.                         

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.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב.                                                               

                                                  

כ"ז אב תשע"ו - 19331/08/2016



Trade Mark No. 269371 מספר סימן

Application Date 26/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Reflective apparel and clothing for the prevention of 
accidents; Headphones; teaching and instructional 
apparatus and instruments; electronic memory 
devices; wireless telephony apparatus; apparatus 
and instruments for recording, transmission or 
reproduction of sound, data and images; 
photographic apparatus and instruments; walkie-
talkies; computer memory devices; computer 
hardware and software; tripods for cameras; 
telescopes; telephones; transistors [electronic]; 
computer cables; cables, electric; USB flash drives; 
digital disk drives; hard disk drives; covers for mobile 
telephones; memory cards [computer hardware]; 
flash memory cards; theodolites; compasses 
[measuring instruments]; pocket calculators; battery 
chargers; sounding apparatus and machines; 
calculating machines; sound reproduction apparatus; 
sound recording apparatus; converters, electric; 
locks, electric; spectacle frames; digital photo frames; 
computer keyboards; audio- and video-receivers; 
video game cartridges; mouse pads; downloadable 
computer games; binoculars; spectacles [optics]; 
stereoscopes; electrical adapters; balancing 
apparatus; electronic pocket translators; blueprint 
apparatus; portable media players; DVD cases; 
cases for telephones; spectacle cases; rulers 
[measuring instruments]; mouse [computer 
peripheral]; hands free kits for phones; computer 
peripheral devices; electronic book readers; 
loudspeakers; cell phone straps; signs, luminous; 
chronographs [time recording apparatus]; telephone 
receivers; eyeglass chains; cases especially made 
for photographic apparatus and instruments; bags 
adapted for laptops;

אבזרים ופריטי לבוש מחזירי אור לשם מניעת תאונות; אוזניות; 
התקני ומכשירי הוראה והדרכה; התקני זכרון אלקטרוניים; 
התקני טלפוניה אלחוטיים; התקנים ומכשירים להקלטה, 

העברה ואיחזור של קול, נתונים או תמונות; התקנים ומכשירי 
צילום; ווקי- טוקי; זיכרון למחשב (התקן); חומרה ותוכנה 

למחשב; חצובות למצלמה; טלסקופים; טלפונים; טרנזיסטורים 
(אלקטרוניקה); כבלי מחשב; כבלים חשמליים; כונן הבזק מסוג 
יו-אס-בי; כונני דיסקים דיגיטליים; כוננים קשיחים; כיסויים 

לטלפונים ניידים; כרטיסי זכרון (חומרת מחשב); כרטיסי זכרון 
הבזק (פלאש); מדי זוויות; מחוגות (כלי מדידה); מחשבי כיס; 
מטענים לסוללות; מכונות ומערכות שמע; מכונות חישוב; 

מכשירי הפקת צליל; מכשירי הקלטת צליל; ממירים חשמליים; 
מנעולים חשמליים; מסגרות משקפיים; מסגרות תמונה 

דיגיטלים; מקלדות מחשב; מקלטי שמע ווידיאו; משחקי וידיאו; 
משטחים לעכבר; משחקי מחשב הניתנים להורדה; משקפות; 
משקפיים (אופטיקה); משקפיים תלת ממדיים; מתאמים 
חשמליים; מתקני שקילה; מתרגמי כיס חשמליים; מתקני 

שרטוט; נגני מדייה ניידים; נרתיקי די-וי-די; נרתיקים לטלפונים; 
נרתיקים למשקפיים; סרגלים (כלי מדידה); עכברים (ציוד היקפי 
למחשב); ערכות דיבורית לטלפון; ציוד היקפי למחשב; קוראי 
ספרים אלקטרוניים; רמקולים; רצועות לטלפונים ניידים; שלטים 
זוהרים; שעוני עצר (מכשיר למדידת זמן); שפופרות טלפון; 
שרשרות למשקפיים; תיקים המיוצרים במיוחד לכלי צילום; 

תיקים מותאמים למחשבים ניידים.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 19431/08/2016



Ownersבעלים

Name: Bright Concept Ltd. שם: ברייט קונספט בע"מ

Address: הברזל 27, תל אביב, ישראל כתובת : הברזל 27, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elad Tsabari, Adv.

Address: Habarzel st 24, Tel Aviv, 6971034, Israel

שם: אלעד צברי, עו"ד

כתובת : הברזל 24, תל אביב, 6971034, ישראל

Class: 21 סוג: 21

Piggy banks; lunch boxes; serving ware [dishes] for 
serving food; serving ware [vessels] for serving 
beverages; insulated lids for plates and dishes; glass 
mugs; glass bowls; boxes of glass; glass carafes; 
glass flasks [containers]; drinking glasses; painted 
glassware; glass jars [carboys]; decorative boxes of 
glass; serving saucers made of glass or ceramic; 
charms for attachment to beverage glassware for 
identification purposes; drinking bottles for sports; 
squeeze bottles, empty; aluminum water bottles; 
plastic water bottles, empty; water bottles for 
bicycles; reusable stainless steel water bottles; water 
bottles; cups; demitasse sets comprised of cups and 
saucers; vases; mugs; soap dispensers; storage jars 
of glass; cups of paper or plastic; tumblers [drinking 
glasses]; earthenware; china ornaments; cosmetic 
utensils; dishes; drinking vessels; heat-insulated 
containers; soap containers; combs; perfume 
atomizers, empty; beakers [drinking vessels]; flower 
pots; bottle openers, electric and non-electric; waste 
paper baskets; can openers; non-electric portable 
coldboxes; saucers; disposable table plates; cruets; 
toilet cases; candy boxes; pitchers; bowls [basins]; 
drinking straws; insulated bags for food or 
beverages, for household purposes; insulating 
sleeves for holding bottles; insulating sleeves for 
holding beverage cups; insulating sleeves for holding 
beverage cans; coasters, not of paper and other than 
table linen; thermally insulated bags for food or 
beverages; insulating flasks.

קופות חסכון; קופסאות אוכל; כלי אוכל [צלחות] להגשת אוכל; 
כלי אוכל ]כלי קיבול[ להגשת משקאות; מכסים מבודדים עבור 
צלחות וכלי אוכל; ספלי זכוכית; קערות זכוכית; תיבות זכוכית; 
כדי זכוכית; בקבוקי זכוכית (מיכלים); כוס זכוכית לשתייה; כלי 
זכוכית צבועים; צנצנות זכוכית (בקבוקים); קופסאות זכוכית 

מעוטרות; צלוחיות הגשה קטנות מקרמיקה או זכוכית; קמיעות 
לחיבור לכלי זכוכית למשקאות, לצורכי זיהוי; בקבוקי שתייה 

(ריקים) לספורט; בקבוקי לחיצה, ריקים; בקבוקי מים 
מאלומיניום; בקבוקי מים מפלסטיק, ריקים; בקבוקי מים עבור 
אופניים; בקבוקי מים מפלדות אל-חלד לשימוש חוזר; בקבוקי 

מים; כוסות; סטים של ספלים הכוללים כוסות וצלחות; 
אגרטלים; גביעים; התקנים לסבון; כדי אחסון מזכוכית; כוסות 

נייר או פלסטיק; כוסות [לשתיה]; כלי חרס; כלי חרסינה 
לקישוט; כלים לתמרוקים; כלי שולחן; כלי שתייה; מיכלים 
מבודדי חום; מכלי סבון; מסרקים; מרססי בשמים, ריקים; 
ספלים (כלי שתייה); עציצים לפרחים; פותחני בקבוקים, 

חשמליים ולא חשמליים; פחי זבל לנייר; פותחנים; צידניות (לא 
חשמליות, מיידות); צלחות; צלחות חד פעמיות; צנצנות; 
קופסאות לתמרוקים; קופסאות ממתקים; קנקנים; קערות; 
קשיות שתיה; שקיות מבודדות למזון ושתייה, למטרות משק 
בית; שרוולי בידוד לצורך אחיזה בבקבוקים; שרוולי בידוד 
לספלי משקאות קלים; שרוולי בידוד לצורך אחיזה בפחיות 

שתייה; תחתיות לכוס, לא מנייר, ושאינם מפיות שולחן; תיקים 
מבודדים תרמית למזון ומשקאות; תרמוסים.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 19531/08/2016



Trade Mark No. 269461 מספר סימן

Application Date 28/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221560 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

The trademark consists of the word "CURACELL" in 
fanciful capital letters; the letter "A" being enclosed in 
an oval frame divided into horizontal bands.

 Owners

Name: ALBIS INTERNATIONAL S.R.L.

Address: Via Giacomo Leopardi, 8, I-20123 MILANO, 
Italy

(Italy SRL ( Limited Liability Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Non-woven textile fabrics for hygienic and sanitary 
use.

Class: 21 סוג: 21

Non-woven textile fabrics for household cleaning.

כ"ז אב תשע"ו - 19631/08/2016



Trade Mark No. 269488 מספר סימן

Application Date 23/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0869831 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Profile strips of metal.

Class: 11 סוג: 11

Bath tubs; shower trays; washbasins; toilets, toilet 
bowls; toilet seats; water flushing installations; 
transportable toilets; bidets; urinals (sanitary 
facilities); basins, sinks and fitted sinks; flues for the 
kitchen; showers; shower cubicles and enclosures; 
electric cookers and induction cookers; cooking 
apparatus and cooking installations; cooking stoves 
(electric); cookers; hot plates; kitchen hot plates; 
induction heaters; hip baths; washbasins (parts of 
sanitary installations).

Class: 19 סוג: 19

Profile strips of plastic or wood, in particular for 
making windows, furniture parts and skirting boards; 
board materials for interior decoration (building 
materials); house parts, namely prefabricated walls 
and roofs, doors and windows, shutters and gutters; 
conservatories and parts for the aforesaid goods; 
building stones; works of stonemasonry; artificial 
stone; stones (heat-resistant); flooring; tiles; flooring 
tiles; steps, in particular stair-treads; stairs; stringers 
(parts of staircases); doors; door panels; all the 
aforesaid goods not of metal; coverings for walls, 
buildings, partitions and façades (respectively not of 
metal), all the aforesaid goods of derived timber 
products, plastic, glass and/or composites of these 
materials, in particular polymer plastics comprising 
filling materials.

Class: 20 סוג: 20

Furniture and parts thereof, in particular bathroom 
and kitchen furniture and parts for the aforesaid 
goods, including cover sheets and work tops, table-
tops; furniture shelves; mirror tiles; dressing tables; 
draining boards; edgings of plastic for furniture; 
furniture fittings; all the aforesaid goods not of metal.

Class: 27 סוג: 27

Floor coverings (top floors), including floor coverings 
of polymer plastics comprising filling materials.

כ"ז אב תשע"ו - 19731/08/2016



 Owners

Name: Schock GmbH

Address: Hofbauerstrasse 1, 94209 Regen, Germany

(Germany GmbH)

כ"ז אב תשע"ו - 19831/08/2016



Trade Mark No. 269490 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0915976 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H & M Hennes & Mauritz AB

Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden

(Joint stock company)

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.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ז אב תשע"ו - 19931/08/2016



COMBATGUARD

Trade Mark No. 269531 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Military Industries Ltd. שם: התעשיה הצבאית לישראל בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : רמת השרון, 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: 12 סוג: 12

Vehicles; armor protected vehicles; trucks; all 
included in class 12

כלי רכב; כלי רכב ממוגנים; משאיות; הנכללים בסוג 12           
                            

כ"ז אב תשע"ו - 20031/08/2016



StorONE

Trade Mark No. 269759 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1245614 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: STORONE LTD שם: סטורוואן בע"מ

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in managing digital data 
storage in the fields of data centers and information 
technology; downloadable software for use in 
managing digital data storage in the fields of data 
centers and information technology; computer 
hardware for use in managing digital data storage.

תכנת מחשב לשימוש בניהול אחסון נתונים דיגיטלי בתחומים 
של מרכזי נתונים וטכנולוגית מידע; תכנה שניתנת להורדה 
לשימוש בניהול אחסון נתונים דיגיטלי בתחומים של מרכזי 

נתונים וטכנולוגית מידע; חמרת מחשב לשימוש בניהול אחסון 
נתונים דיגיטלי.                                                                 

                                                                              

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring computer 
software for use in managing digital data storage in 
the fields of data centers and information technology, 
provided via the internet and other computer and 
electronic communication networks; online retail 
store services featuring computer software and for 
use on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; online retail store 
services featuring computer hardware for use in 
managing digital data storage.

שירותים קמעוניים מקוונים ביחס לתכנת מחשב לשימוש בניהול 
אחסון נתונים דיגיטלי בתחומים של מרכזי נתונים וטכנולוגית 

מידע, והמסופקים דרך האינטרנט ורשתות תקשורת 
ממוחשבות  ואלקטרוניות אחרות; שירותים קמעוניים מקוונים 
ביחס לתכנת מחשב לשימוש במכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ידנית ובמכשירי צריכה אלקטרוניים אחרים; 
שירותים קמעוניים מקוונים ביחס לחמרת מחשב לשימוש 

בניהול אחסון נתונים דיגיטלי.                                             
                                                                                    

                                                            

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in managing digital data storage in 
the fields of data centers and information technology.

אספקת שימוש זמני בתכנה שאינה ניתנת להורדה לשימוש 
בניהול אחסון נתונים דיגיטלי בתחומים של מרכזי נתונים 

וטכנולוגית מידע.                                                             
        

כ"ז אב תשע"ו - 20131/08/2016



Trade Mark No. 269763 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Itzhak Oron שם: יצחק אורון

Address: 11 Shapira St, Ramat Gan, Israel כתובת : שפירא 11, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

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

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supply of food & beverages, namely take¬away 
services; catering; restaurants; the supply of food & 
beverages including through an online computer 
network; bars; bistros; public houses; coffee shops; 
fast food outlets; cafeterias; information & advisory 
relating to the aforesaid services; included in class 
43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה, דהיינו שירותי קת ולך (טייק 
אוויי); קיטרינג; מסעדות; אספקת שירות׳ מזון ומשקה לרבות 
באמצעות רשת מחשבים מקוונת; ברים; ביסטרו; פאבים; בתי 

קפה; מזנונים למזון מהיר; קפיטריות; שירותי מידע ויעוץ 
הקשורים לשירותים הנ״ל; הנכללים בסוג 43                         
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 20231/08/2016



Trade Mark No. 269877 מספר סימן

Application Date 08/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1223296 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIC Corporation

Address: 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 
174-8520, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals; industrial chemicals; chemical additives 
for thermosetting plastic; chemical additives for 
preventing yellowing of urethane resin; chemical 
additives for adding fire retardancy to urethane resin; 
chemical additives for adding conductivity to 
urethane resin; chemical additives for adding weather 
resistance to urethane resin.

Class: 2 סוג: 2

Dyes; pigments; colorants.

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

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

Japan, 29/05/2014, No. 2014-043434 יפן, 29/05/2014, מספר 2014-043434

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

כ"ז אב תשע"ו - 20331/08/2016



Trade Mark No. 269899 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1223542 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Chemfluor appearing in the mark has no significance 
nor is it a term of art in the relevant trade or industry 
or as applied to the goods/services listed in the 
application, no geographical significance, nor any 
meaning in a foreign language; the word(s) BS has 
no meaning in a foreign language.

 Owners

Name: SINOCHEM LANTIAN CO., LTD.

Address: No. 96, Jiangnan Avenue,Binjiang District, 
Hangzhou, 310051 Zhejiang, People's Republic of China

(China 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: 1 סוג: 1

Catalysts; chemical substances for analyses in 
laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; industrial chemicals; industrial chemicals; 
chemical reagents, other than for medical or 
veterinary purposes; additives, chemical, to 
insecticides; additives, chemical, to fungicides; fire 
extinguishing compositions; refrigerants; surface-
active chemical agents.

כ"ז אב תשע"ו - 20431/08/2016



Ecolife

Trade Mark No. 269993 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: SOLANO S.P. LTD שם: סולאנו ס.פ. בע"מ

Address: ram on, RAM ON, Israel כתובת : רם און, רם און, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gadi Teperman

Address: 10 hata'as st, P.O.B. 7039, kfar saba, 44425, 
Israel

שם: גדי טפרמן

כתובת : התע"ש 10, ת.ד. 7039, כפר סבא, 44425, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ecologic veterinary preparations against parasites - 
pet care (cats and dogs).

תכשירים ווטרינרים אקולוגיים נגד טפילים - לטיפול בחיות 
מחמד (חתולים וכלבים).       

כ"ז אב תשע"ו - 20531/08/2016



REDKIX

Trade Mark No. 270043 מספר סימן

Application Date 23/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer application software; 
computer application software for mobile phones; 
computer application software for mobile phones, 
namely, software for accessing other mobile 
applications while simultaneously working within a 
mobile e-mail application; computer software for e-
mail and file management; computer programs; 
computer programs providing electronic mail, 
personal calendar, group scheduling, personal 
information management, task management, 
browsing and sharing of documents; computer 
programs for managing, viewing, and editing files, 
documents and electronic mail messages via private 
network and global computer network 
communications; computer programs for meeting and 
event scheduling, managing group calendars, task 
delegation and reporting, recording notes, 
transferring data to and from databases and to and 
from computer programs and computer files; address 
book programs, telephone dialing programs, 
programs for correcting typographical and 
capitalization errors, programs for tallying voting 
responses; downloadable computer software for 
uploading, transferring, downloading, storing, and 
sharing data, documents, files, information, text, 
photos, images, graphics, music, audio, video, and 
multimedia content with others via networks, mobile 
telephones, and other communications; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת יישום מחשב; תוכנת יישום מחשב 
למכשירים סלולריים; תוכנת יישום מחשב למכשירים סלולריים, 
כלומר, תוכנה המאפשרת גישה לאפליקציות סלולריות אחרות 

אשר פועלת סימולטאנית בשילוב עם אפליקציית דואר 
אלקטרוני למכשיר סלולרי; תוכנת מחשב לניהול דואר אלקטרוני 

וקבצים; תוכנות מחשב; תוכנות מחשב המספקות דואר 
אלקטרוני, יומן אישי, ניהול זמנים של קבוצה, ניהול מידע אישי, 
ניהול משימות, שיתוף ועיון בקבצים; תוכנות מחשב לניהול, 
צפייה ועריכת קבצים, מסמכים והודעות דואר אלקטרוני 

באמצעות רשתות מחשבים מקומיות וגלובליות; תוכנות מחשב 
לקביעת פגישות ואירועים, לניהול לוחות שנה קבוצתיים, 

להאצלת משימות ודיווח, לרישום הערות, להעברת נתונים אל 
ומבסיסי נתונים אל ומתוכנות מחשב וקבצי מחשב; תוכנות 
רשימת כתובות, תוכנות לחיוג טלפוני, תוכנות לתיקון טעויות 
הדפסה וחשבון, תוכנות לספירת קולות הצבעה; תוכנת מחשב 
הניתנת להורדה עבור העלאה, העברה, הורדה, אחסון ושיתוף 
נתונים, מסמכים, קבצים, מידע, טקסט, תצלומים, תמונות, 
גרפיקה, מוזיקה, אודיו, וידאו ותוכן מולטימדיה עם אחרים 

באמצעות רשתות, מכשירים סלולריים ואמצעי תקשורת אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 38 סוג: 38

Ectronic mail and messaging services; electronic mail 
services for transmission of data and voice; 
electronic data transmission; instant messaging 
services; provision of video conferencing services; 
text messaging services; communications services, 
namely, transferring of electronic messages for 
groups of two or more people by means of a global 
computer network; communications services, 
namely, electronic transmission of data and 
documents among users of computers; information 
transmission via electronic communication networks; 
providing online chat rooms for social networking; all 
included in class 38.

שירותי דואר אלקטרוני והעברת הודעות; שירותי דואר 
אלקטרוני להעברת נתונים וקול; העברת נתונים אלקטרוניים; 
שירותי מסרים מידיים; מתן שירותי שיחות ועידה באמצעות 
וידיאו; שירותי העברת הודעות טקסט; שירותי תקשורת, 

כלומר, העברה של הודעות אלקטרוניות לקבוצות של שניים או 
יותר באמצעות רשת מחשבים גלובלית; שירותי תקשורת, 
כלומר, העברה אלקטרונית של נתונים ומסמכים בקרב 

משתמשי מחשבים; העברת מידע באמצעות רשתות תקשורת 
אלקטרוניות; חדרי צ'אט מקוונים עבור רשתות חברתיות; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ז אב תשע"ו - 20631/08/2016



 Owners

Name: Redkix Inc.

Address: 171 Main Street 149 Los Altos, CA, 94022, 
U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

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

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

Class: 42 סוג: 42

Electronic storage of files and documents; providing 
on-line non-downloadable software for uploading, 
transferring, downloading, storing, and sharing data, 
documents, files, information, text, photos, images, 
graphics, music, audio, video, and multimedia 
content with others via networks, mobile telephones, 
and other communications; storage of electronic 
media, namely text, files, documents, digital 
photographs, videos, music, images, audio data, 
graphics, multimedia content and other data; all 
included in class 42.

 אחסון אלקטרוני של קבצים ומסמכים; אספקת תוכנה שאינה 
ניתנת להורדה לשם העלאה, העברה, הורדה, אחסון, ושיתוף 
נתונים, מסמכים, קבצים, מידע, טקסט, תצלומים, תמונות, 
גרפיקה, מוזיקה, אודיו, וידאו ותוכן מולטימדיה עם אחרים 

באמצעות רשתות, מכשירים סלולריים ואמצעי תקשורת אחרים; 
אחסון של מדיה אלקטרונית, כלומר, טקסט, קבצים, מסמכים, 
תמונות דיגיטליות, וידאו, מוזיקה, תמונות, נתוני אודיו, גרפיקה 
ותוכן מולטימדיה ונתונים אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.       
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 20731/08/2016



Trade Mark No. 270137 מספר סימן

Application Date 23/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224773 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Mario Cloutier, 
Cambridge MA 02139, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, 
cancer, auto-immune diseases and disorders and 
inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for 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)

Germany, 28/03/2014, No. 302014042736.2/05 גרמניה, 28/03/2014, מספר 302014042736.2/05

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 270162 מספר סימן

Application Date 14/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0625317 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 94/522106 צרפת מספר: 94/522106

Dated 24/05/1994 (Section 16) מיום 24/05/1994 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SAVAREZ

Address: 5, avenue Barthélémy Thimonnier, F-69300 
CALUIRE ET CUIRE, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments, as well as stringed 
musical instruments.

Class: 28 סוג: 28

Strings for tennis and squash rackets, as well as 
snowshoes.
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Trade Mark No. 270166 מספר סימן

Application Date 28/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1020905 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Bouillon; Chilled foods consisting predominately of 
fish; Potato salad; Prepared salads; Mixes for making 
soup; Canned soups; Cooked meat dishes; Prepared 
dishes consisting principally of meat; Preparations for 
making soup; Minced meat, frozen meat, meatballs, 
fried meat; Meat spreads; Jellies, jams, fruit and 
vegetable spreads; Tomato concentrates [puree]; 
Compotes; Tomato paste; Vegetables, tinned 
[canned (Am.)]; Preserves, pickles; Vegetables, 
cooked; Vegetable salads; Vegetable mousses; 
Olives, [prepared]; Preserved vegetables; Frozen 
vegetables; Frozen prepared meals consisting 
principally of vegetables; Bean dips; Pickles; Tomato 
juice for cooking; Vegetable juices for cooking; 
Pickled vegetables; Olive oil, cooking oils, vegetable 
oils for food, vegetable fats for food, animal fats for 
food; Savory butters; Canned seafood, frozen cooked 
fish, steaks of fish, tinned fish; Fish, preserved; Fish 
fillets; Fish and seafood spreads; Fish paste; Salted 
fish; Fish, tinned [canned (Am.)]; Cheese spreads; 
Powdered eggs, Processed eggs, pickled eggs, 
salted eggs; Processed fruits, fungi and vegetables 
(including nuts and pulses); Preserved fruits; 
Processed cheese, yogurt, milk drinks; Broth 
concentrates; Crisps; Fish in olive oil; Fruit snacks; 
Frozen chips; Instant soups; Potato snacks; Ragouts; 
Prepared meals containing (mainly) chicken; 
Vegetable burgers.

Class: 30 סוג: 30
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Dried and fresh pastas, noodles and dumplings; Rice 
sticks; Snack foods consisting principally of pasta; 
Savory sauces, chutneys and pastes; Vegetable 
pulps [sauces - food]; Vegetable purees [sauces]; 
Sweet and sour sauces; Relishes [condiment]; 
Canned sauces; Dressings for salad; Sauces for rice; 
Vinegar; Flavourings made from meat; Flavourings 
made from vegetables [other than essential oils]; 
Flavourings made from fish; Flavourings made from 
poultry; Flavourings made from pickles; Spice 
extracts; Sweet pickles [condiment]; Rice salads; 
Pasta salads; Pastries consisting of vegetables and 
fish; Pastries consisting of vegetables and meat; 
Pastries consisting of vegetables and poultry; Pies 
[sweet or savoury]; Rice based dishes; Prepared rice 
dishes; Dry and liquid ready-to-serve meals, mainly 
consisting of rice; Cereal snacks; Burgers contained 
in bread rolls; Brioches; Caramel popcorn; Cereal-
based snack food; Cheese balls [snacks]; Chicken 
sandwiches; Corn chips; Crackers filled with cheese; 
Egg rolls; Empanadas; Filled pasta; Filled rolls; Filled 
sandwiches; Fish sandwiches; Fresh pizzas; Fresh 
pies; Hamburger sandwiches; Hot dog sandwiches; 
Lasagna; Meals consisting primarily of pasta; Meals 
consisting primarily of rice; Meat pies; Onion biscuits; 
Pancakes; Pasta dishes; Pies containing fish; Pies 
containing poultry; Pies containing vegetables; 
Pizzas; Popcorn; Prepared foodstuffs in the form of 
sauces; Prepared pasta meals; Prepared rice dishes; 
Processed popcorn; Quiches; Ravioli; Rice-based 
snack food; Rice crackers; Risotto; Snack foods 
made of cereals; Spaghetti and meatballs; Stuffed 
bread; Stuffed pasta; Tacos; Tortilla chips; Tortilla 
snacks; Uncooked pizzas; Vegetable pies; Aromatic 
preparations for food; Aromatic preparations for 
cakes; Aromatic preparations for candies; Beer 
vinegar; Blends of seasonings; Brine for pickling; 
Chili powders; Condiments in powder form; Coffee 
flavourings; Curry spices; Dry condiments; Dry 
seasonings; Edible salt; Edible spices; Essences for 
cooking [other than essential oils]; Flavourings for 
cakes; Flavoured vinegar; Flavourings in the form of 
concentrated sauces; Flavourings of tea; Flavourings 
for soups; Flavourings for foods; Fruit flavourings, 
except essences; Fruit vinegar; Fruit sauces; Garlic 
powder; Mayonnaise with pickles; Mixed spices; 
Mustard vinegar; Pizza spices; Pepper vinegar; 
Pickled ginger [condiment]; Preserved ginger; 
Processed herbs; Salt for cooking; Salt for preserving 
food; Sea salt for cooking; Sesame seeds; Spiced 
salt; Spices; Vinegars; Wine vinegar; Candies 
[sweets]; Bakery goods; Apple fritters; Chocolate; 
Boiled confectionery; Chocolate decorations for 
confectionery items; Chocolate truffles; Chocolate 
sauces; Chocolate spreads; Chocolates; 
Confectionery containing jam; Confectionery 
containing jelly; Confectionery ices; Crackers; Jellies 
(Fruit -) [confectionery]; Mousses; Bee glue; Brown 
sugar; Honey; Propolis; Treacles; White sugar; 
Frozen ices; Fruit ice; Fruit ice creams; Ice milk bars; 
Sorbets; Water ices; Artificial coffee; Artificial tea; 
Beverages consisting principally of cocoa; Beverages 
consisting principally of coffee; Beverages consisting 
principally of chocolate; Black tea; Cappuccino; 
Chocolate drink preparations; Coffee; Coffee based 
beverages; Fruit teas; Tea; Cereals; Pasta; pasta 
sauces; cooking sauces. 
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Conditions/Disclaimers

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

The trademark consists of an essentially elliptical 
print enclosed between curved lines in golden yellow 
in the internal part and green in the exterior, of which, 
the line placed on the right is interrupted in the upper 
part by the stylised figure of a leaf in green colour 
with the nerves in white; inside the print the "Berni" 
script in stylized fonts in red colour, present "i" dot 
rendered with the said leaf in green colour.

 Owners

Name: PUCCI S.r.l.

Address: Via Tomba, 15, I-48022 LUGO (RA), Italy

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
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Trade Mark No. 270187 מספר סימן

Application Date 25/11/2014 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

Wet wipes.     .מטליות לחות

Class: 5 סוג: 5

Disposable diapers. חיתולים חד פעמיים.   
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StarTest

Trade Mark No. 270197 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Leonid Kurilan  שם: ליאוניד קורילן

Address: 24 Eshel, Kfar Yona, Israel כתובת : אשל 24, כפר יונה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski 
Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: יוסי סיוון ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic modules; internal and external modules for 
testing assembly accuracy of memory slots; 
integrated circuit modules; computer software for 
running test sequences and for viewing test faults; 
computer programs and software tools for diagnostic 
of electronic systems, all included in class 9.

מודולים אלקטרונים: מודולים פנימיים וחיצונים לבדיקת תקינות 
הרכבה של מחברי זיכרון ; מודולים מוטבעים במעגלים; תוכנת 
מחשב להרצת בדיקות ואיתור תקלות ; תוכנות מחשבים וכלים 
מתוכנתים לדיאגנוסטיקה של מערכות אלקטרוניות, הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

                                                                      

Class: 42 סוג: 42

Design and development services for computer 
hardware and software, including electronic modules 
and software for diagnostic of electronic systems; 
providing of design, consultation and analysis 
services for testability of electronic modules, 
providing scan test services and programs 
development for different test platforms of electronic 
modules, all included in class 42.

שירותי פיתוח, עיצוב וייצור חומרה ותוכנה של מחשב, כולל 
מודולים אלקטרוניים ותוכניות לאבחון של ומערכות 

אלקטרוניות; מתן שירותי תכנון, "עוץ, וניתוח בדיקתיות של 
מודולים אלקטרוניים, מתן שירותי בדיקות סריקה ופיתוח 

תוכניות בדיקה על מבדקים שונים בשביל כרטיסים 
אלקטרוניים, הכל נכלל  בסוג  42.                                       
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ANT FINANCIAL

Trade Mark No. 270220 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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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; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer programs; 
software for processing electronic payments to and 
from others; authentication software; computer 
software supplied on the Internet; on-line electronic 
publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database); 
downloadable computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the Internet; 
Downloadable computer software which allows users 
to participate in web-based meetings and classes, 
with access to data, documents, images and 
software applications through a web browser; 
Downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; Downloadable electronic 
publications in the nature of articles, papers, and 
instructional materials in the fields of 
telecommunications, the Internet, training, business, 
sales, and marketing; computer software, computer 
peripherals; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal 
digital assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer 
network adaptors, switches, routers and hubs; 
wireless and wired modems and communication 
cards and devices; laptop holders, computer bags; 
fire-extinguishing apparatus; computer hardware and 
firmware; computer software (including software 
downloadable from the Internet); compact discs; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; mobile 
phone handsets; mobile phone accessories; 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems; security cameras; 
mobile radio and television broadcasting units; 
television broadcasting equipment; cameras; video 
cameras; headphones; ear pieces; speakers; Global 
Positioning System (GPS) apparatus and equipment; 
computer, electronic and video games programmes 
and software (including software downloadable from 
the Internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set 
top box; remote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; signboards; encoded or 
magnetic bank credit, debit, cash and identification 
cards; automatic teller machines, cash dispensers; 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; קומפקט דיסק; תקליטורי די וי די 
ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מנגנונים בעבור 
מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות 
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; תוכנות מחשב; תוכנה 
לעיבוד תשלומים אלקטרוניים אל ומאחרים; תוכנת אימות; 

תוכנת מחשב המסופקת דרך האינטרנט; פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים (להורדה מהאינטרנט או רשת מחשבים או מסד נתונים 
ממוחשב); תוכנות מחשב הניתנות להורדה להקלה על העברה 
אלקטרונית של מידע, נתונים, מסמכים, קול ותמונות באמצעות 

האינטרנט; תוכנות מחשב הניתנות להורדה המאפשרות 
למשתמשים להשתתף בפגישות וכיתות מבוססות-רשת, עם 
גישה למידע, מסמכים, תמונות ותוכנות מחשב באמצעות 

דפדפן אינטרנט; תוכנות מחשב הניתנות להורדה המאפשרות 
גישה, צפייה ושליטה על מחשבים מרוחקים ורשתות מחשבים. 

פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה בדמות מאמרים, 
עבודות וחומרי הדרכה בתחומי הטלקומוניקציה, האינטרנט, 
אימונים, מכירות עסקיות ושיווק; תוכנות מחשב, ציוד היקפי 

למחשבים; מחשבי נוטבוק; מחשבים נישאים; מחשבים ניידים; 
מחשבי כף יד; עוזרים דיגיטאליים אישיים; נגני מדיה אישיים; 
טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; מצלמות דיגיטאליות; תחנות 

עבודה של מחשב; שרתים; חומרות מחשבים ורשתות 
טלקומוניקציה; מתאמים, מתגים, נתבים ומפצלים לרשתות 
מחשבים; מודמים, כרטיסי תקשורת והתקנים, אלחוטיים 

וקוויים; מעמדים למחשבים ניידים, תיקים למחשב; מכשירים 
לכיבוי אש; חומרת וקושחת מחשב; תוכנת מחשב (כולל תוכנה 
הניתנת להורדה מהאינטרנט); תקליטורים; מוסיקה דיגיטלית 
(הניתנת להורדה מהאינטרנט); התקנים לטלקומוניקציה; 
משטחים לעכבר; מכשירי טלפון ניידים; אבזרים לטלפונים 
ניידים; משחקים, תמונות, סרטי קולנוע, סרטים ומוסיקה 

הניתנים להורדה; מערכות אזעקה; מצלמות אבטחה; יחידות 
שידורי רדיו וטלוויזיה ניידות; ציוד לשידורי טלוויזיה; מצלמות; 

מצלמות וידאו; אוזניות; אוזניות לפנים האוזן; רמקולים; התקנים 
וציוד למערכת מיקום גלובלית (ג'י-פי-אס); משחקי מחשב, 
תוכנות ותוכניות למשחקי מחשב, אלקטרוניים ווידאו (כולל 

תוכנה הניתנת להורדה דרך האינטרנט); צגי גביש נוזלי לציוד 
טלקומוניקציה ואלקטרוני; ממירים; שלטי רחק; תוכניות אחסון 
נתונים; משקפים ומשקפי שמש; שלטים; כרטיסי אשראי בנקאי, 

חיוב, מזומנים וזיהוי מקודדים או מגנטיים; מכשירי בנק 
אוטומטיים, כספומטים; הנכללים כולם בסוג 9.  
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Class: 16 סוג: 16

Newspapers; magazines; periodicals; journals; 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; books, pamphlets, posters, printed cards, 
circulars, catalogues, calendars, price tags, price 
labels; carry bags of paper, cardboard and plastic; 
printed telephone, facsimile, electronic mail and web 
site directories; cards in the form of debit cards, 
credit cards, charge cards and telephone cards other 
than encoded and magnetic cards; marketing and 
promotional materials; printed advertisements; user 
manuals; packaging materials; tissues; handkerchiefs 
made of paper; models and figurines made of paper; 
paper party bags; all included in class 16.

עיתונים; מגזינים; כתבי עת תקופתיים; ז'ורנלים; 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; מכחולים; מכונות 
כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה 
(למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; ספרים, חוברות, 

פוסטרים, כרטיסים מודפסים, חוזרים, קטלוגים, לוחות שנה, 
תגי מחיר, מדבקות מחיר; שקיות נשיאה מנייר, קרטון 

ופלסטיק; מדריכים מודפסים של טלפון, פקס, דואר אלקטרוני 
ואתרי אינטרנט; כרטיסים בדמות כרטיסי חיוב דביט, כרטיסי 
אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי טלפון שאינם כרטיסים מקודדים 
ומגנטיים; חומרי שיווק וקידום מכירות; פרסומות מודפסות; 

מדריכים למשתמש; חומרי אריזה; טישו; ממחטות אף העשויות 
מנייר; מודלים וצלמיות העשויים מנייר; שקיות נייר למסיבות; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; electronic data 
storage; organisation, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes; advertising services 
provided via the Internet; production of television and 
radio advertisements; accountancy; auctioneering; 
trade fairs; opinion polling; data processing; provision 
of business information; advertising agency services; 
advertising services provided for others; database 
management; compilation of information into 
computer databases; business consulting services; 
business consulting services in the field of web 
based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars; business 
consulting services in the field of delivering web-
based knowledge; business consulting services in the 
field of online collaboration and collaboration 
technologies; business consulting services in the 
fields of sales and marketing; business project 
management services; business project management 
services relating to development, set up, staging, 
production, recording, monitoring and follow-up for 
web based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars; market research 
and business consulting services; business 
consultancy services relating to facilitating the 
transaction of business via local and global computer 
networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer 
products and services; dissemination of business 
information of goods and services of others via local 
and global computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer 
and source goods and services, place, determine the 
status of and fulfill trade leads and orders, enter into 
contracts and transact business; providing 
computerized online ordering services; advertising of 
goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export 
agency services; rental of advertising space on 
communication media; online trading services 

פרסומות; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעולות משרדיות; 
אחסון נתונים אלקטרוניים; ארגון, הפעלה ופיקוח על תוכניות 
תמריצים ונאמנות; שירותי פרסום הניתנים דרך האינטרנט; 
הפקה של פרסומות לרדיו ולטלוויזיה; ראיית חשבון; מכירות 
פומביות; ירידי מסחר; סקרי דעת קהל; עיבוד נתונים; אספקה 
של מידע עסקי; שירותי סוכנות פרסום; אספקת שירותי פרסום 
עבור אחרים; ניהול מאגרי נתונים; איסוף מידע למאגרי נתונים 
ממוחשבים; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ עסקי בתחום 
האירועים מבוססי רשת, כנסים, תוכניות לימוד, וסמינרים; 
שירותי ייעוץ עסקי בתחום האספקה של ידע-מבוסס רשת; 
שירותי יעוץ עסקי בתחום שיתופי פעולה מקוונים וטכנולוגיות 
בתחום שיתופי הפעולה; שירותי ייעוץ עסקי בתחום מכירות 

ושיווק; שירותי ניהול פרויקטים עסקיים; שירותי ניהול פרויקטים 
עסקיים, הנוגעים לפיתוח, הקמה, בימוי, הפקה, הקלטה, 
מעקב, וביצוע מעקב עבור אירועים מבוססי-רשת, כנסים, 

תוכניות אימון, תוכניות לימוד, וסמינרים; שירותי מחקרי שוק 
וייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ עסקי הקשורים לאיפשור ביצוע 
עסקאות דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובליות באמצעות 
איתור ומתן הפניות למתן מגוון רחב של מוצרים ושירותים 

עסקיים וצרכניים; הפצת מידע עסקי על סחורות ושירותים של 
אחרים דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; שירותי ייעוץ 
עסקי הקשורים למתן אתרי אינטרנט ברשת מחשב גלובלית 

דרכם יכול צד שלישי להציע ולהשיג סחורות ושירותים, להזמין, 
לברר את המצב ולמלא אחר טיפים בענייני מסחר והזמנות, 
לכרות חוזים ולבצע עסקאות; אספקת שירותי הזמנה מקוונים 
ממוחשבים; שירותי פרסום של סחורות ושירותים של אחרים 
באמצעות רשתות מחשבים מקומיות וגלובליות; שירותי סוכנות 

בינלאומית ליבוא ויצוא; השכרת שטחי פרסום במדיות 
תקשורת; שירותי מסחר מקוונים בנוגע למכירות פומביות 

אלקטרוניות ואספקת שירותי הערכה עסקית מקוונים הקשורים 
אליהם; שירותי חנות קמעונאית מקוונת למוצרי צריכה; אספקת 
מדריך של אתרי אינטרנט של צד שלישי, המאפשרים קיום 
עסקאות; שירותי ייעוץ עסקיים הנוגעים להפעלת שווקים 

אלקטרוניים עבור קניינים ומוכרים של סחורות ו/או שירותים 
ברשת מחשב גלובלית; סיוע עסקי הנוגע לאפשור ביצוע 

עסקאות באמצעות רשתות מחשב מקומיות וגלובאליות; שירותי 
ייעוץ ניהול תאגידי; שירותי שיווק וקידום; הוצאה לאור של 

חומרי פרסום; שיווק אתרים פנויים; הפצת חומרי פרסום, עדכון 
חומרי פרסום, איסוף פרסומות לשימוש כדפי רשת באינטרנט; 
השכרת שטחי פרסום; עיבוד נתוני מחשב; שירותי מכירות, 
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relating to electronic auctioneering and providing 
online business evaluation relating thereto; online 
retail services of consumer products; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services relating 
to operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and global 
computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promotion 
services; publication of publicity materials; marketing 
of vacant premises; dissemination of advertising 
materials, updating of advertising materials, 
compilation of advertisements for use as web pages 
on the Internet; rental of advertising space; computer 
data processing; sales, business, promotional 
information services; telephone answering (for 
unavailable subscribers); telephone answering (for 
others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business, 
advertising and promotional information through a 
global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a 
wholesale outlet; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise catalogue by mail order or by 
means of telecommunications; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and 
wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and 
telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, 
transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery 
and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen 
utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and 
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic 
toys, chemicals used in industry, science, 
photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations, ironmongery and small 
items of metal hardware, machines and machine 
tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, 

עסקים ומידע שיווקי; מענה טלפוני (עבור מנויים שאינם 
זמינים); מענה טלפוני (עבור אחרים); מכירות פומביות 
המסופקות דרך האינטרנט; ניהול כוח אדם; אספקה של 

מכירות, עסקים, פרסום ומידע שיווקי באמצעות רשת מחשב 
גלובלית ודרך האינטרנט; הצגת סחורות באמצעות מדיות 
תקשורת למטרות קמעונאיות; איחוד של מגוון סחורות של 
אחרים לרווחת הכלל, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש 
בנוחות סחורות אלו מאתר אינטרנט של סחורות כלליות 

ובנקודות מכירה סיטונאיות; איחוד של מגוון סחורות לרווחת 
הכלל, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלה 
מקטלוג סחורות כללי באמצעות הזמנה בדואר או באמצעי 
טלקומוניקציה; איחוד של מגוון סחורות לרווחת הכלל, 
המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלה 
מנקודות מכירה קמעונאיות; שירותי חנויות קמעונאיות 

וסיטונאיות של טלפונים, שפופרות לטלפונים ניידים, אביזרים 
לטלפון נייד, סחורות אלקטרוניות ותקשורתיות, חומרת מחשב 
ותוכנת מחשב, סוללות, מטענים לסוללות, מתקנים ומכשירים 
להקלטה, קבלה, שידור ו/או שכפול נתונים, מידע, תמונות, 
דמויות ו/או קולות, מתכות יקרות, תכשיטים, אבנים יקרות, 
דברי דפוס, כלי כתיבה, כרטיסים מקודדים מגנטיים ולא 

מגנטיים, רהיטים, מסגרות לתמונות, כלים לבית ולמטבח, כלי 
זכוכית, חרסינה וחרס, אריגים, הלבשה, הנעלה, כיסוי ראש, 
תחרה ורקמה, כפתורים, סרטים, סיכות ומחטים, פרחים 

מלאכותיים, שטיחים, מרבדים, משחקים וצעצועים אלקטרוניים, 
כימיקלים לשימוש בתעשייה, מדע, צילום וחקלאות, צבעים, 
צבעים נותני ברק ולכות, מוצרי היגיינה אישית, סבונים, 

תמרוקיה, תכשירי קוסמטיקה, תחליבים לגוף ולשיער, שמנים 
אתריים, תכשירים לניקוי והלבנה, חומרי סיכה, דלקים, נרות, 
תכשירים רוקחיים, וטרינריים וסניטאריים, מוצרי ברזל ופריטים 
קטנים של כלי מתכת, מכונות וכלים למכונות, סכו"ם, סכיני 

גילוח וכלי עבודה, מחשבים, מכונות חישוב, התקנים ומכשירים 
חשמליים, לצורכי צילום, קולנוע, ואופטיים, משקפיים ומשקפי 
שמש, מתקנים ומכשירים כירורגיים ורפואיים, מתקנים למטרות 
תאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, אוורור, 
אספקת מים וסניטציה, רכבים, כלי נשק, זיקוקים, כלי כסף, 

שעונים ומכשירים כרונומטרים, כלי נגינה, כתבי עת, כרטיסים, 
מוצרי נייר וקרטון, תמונות, מכונות כתיבה וצרכי משרד, חומרי 
אריזה, גומי ופלסטיק לשימוש בייצור, חומרי אריזה ובידוד, עור 
וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלו, תיקי יד, ארנקים, 
ארנקי כסף, מחזיקי עור, תיקים, מזוודות, מטריות, מראות, 

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, חוטים טוויים ופתילים לשימוש 
בטקסטיל, קולבים למעילים, מפות שולחן אישיות, צרכי תפירת 
שמלות, כיסויי מיטה ושולחן, צעצועים ופריטי ספורט, מזון 
ומשקאות, בשר, דגים, עופות, פירות וירקות משומרים, 

מיובשים ומבושלים, ריבות ורוטבי פירות, ביצים, חלב ומוצרי 
חלב, שמנים ושומנים אכילים, קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, 
קמח, לחם ועוגות, תבלינים, פירות וירקות טריים, בירה, מים 

מינראליים, מיצי פירות ומשקאות אחרים ללא אלכוהול, 
משקאות אלכוהוליים, מוצרי פרחים, טבק, צרכי מעשנים 

וגפרורים; שירותי פרסום בדואר ישיר; קניה ומכירה של שירותי 
סוכנות; בחירת סחורות ורכישת סחורות ליחידים ולעסקים; 

שירותי הזמנה [עבור אחרים]; שירותים קמעונאיים של חנויות 
כלבו; שירותים קמעונאיים של סופרמרקט; שירותי מזכירות; 
מתן מידע עסקי סטטיסטי; ארגון תצוגות למטרות מסחר או 
פרסום; שירותים סיוע עסקי הנוגעים לאיסוף והשכרה של 
רשימות דיוור; חקירת עסקים; שירותי ניהול עסקים לעיבוד 
מכירות המבוצעות באינטרנט; שירותי הפניה והשמה אישית; 
שירותי סוכנות אישור ייבוא-ייצוא (שירותי סוכנות ייבוא-ייצוא); 
סוכנות למנויי עיתונים; שעתוק מסמכים; תעתוק, (כולל כתיבה 
על נייר סטנסיל); השכרת ציוד משרדי; ניהול יחסי לקוחות; 

שירותי ניהול עסקיים הקשורים למסחר אלקטרוני; שירותי ניהול 
ואדמיניסטרציה לעסקים הקשורים לתוכניות למתן חסויות; 
שירותי ראיית חשבון; שירותי נדבנות, דהיינו, ארגון וניהול 
תוכניות מתנדבים ופרוייקטים של עבודות קהילתיות; שירותי 
ייעוץ, מידע והענקת עצות הנוגעים לשירותים הנזכרים למעלה; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                      
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musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters and office 
requisites, packaging materials, rubber and plastics 
for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, handbags, purses, 
wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, 
mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, 
playthings and sporting articles, foodstuffs and 
beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and 
cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, 
mineral water, fruit juices and other non-alcoholic 
drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, 
smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services; 
selection of goods and procurement of goods for 
individuals and businesses; ordering services [for 
others]; department store retailing services; 
supermarket retailing services; secretarial services; 
provision of business statistical information; 
organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business assistance services 
relating to compilation and rental of mailing lists; 
business investigation; business administration 
services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers 
subscriptions; document reproduction; transcription 
(including stencil-paper writing); rental of office 
equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic 
commerce; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programmes; accounting services; charitable 
services, namely organizing and conducting 
volunteer programmes and community service 
projects; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; all 
included in class 35.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; online 
banking services and financial services; credit card 
services, processing and transmission of bills and 
payments thereof, and providing insurance for 
financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; 
financial services in the nature of billing and payment 
processing services; arrangement and management 
of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real 
estate brokerage services; real estate agency 
services; housing agency services; actuarial services; 
real estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services; financial 
services provided by telecommunication means; 
financial consultancy and advisory services; home 
banking; banking services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; securities 
brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services 
and cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial clearing 
services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; electronic 
banking services; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; telephone credit cards 
services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database 
or Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; 
charitable fund raising; organizing of charitable 
collections; charitable collections; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; online payment services; rental and/or 
leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; סליקה 
ויישוב עסקות פיננסיות באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 
שירותים בנקאיים ושירותים פיננסיים מקוונים; שירותי כרטיס 
אשראי, עיבוד והעברה של חשבונות ותשלומיהם, ומתן ביטוח 
לעסקות פיננסיות; שירותי העברות כספים; העברת כספים 

באמצעים אלקטרוניים לאחרים; העברת תשלומים עבור אחרים 
באמצעות האינטרנט; שירותים פיננסיים בדמות שירותי חיוב 
ועיבוד תשלומים; הסדר וניהול של חכירה ושכירות; השכרה 
והחכרה של מקרקעין; שמאות מקרקעין; הערכת שווי נדל"ן, 

מימון נדל"ן, השקעות נדל"ן; שירותי תיווך נדל"ן; שירותי סוכנות 
נדל"ן; שירותי סוכנות דיור; שירותים אקטואריים; שירותי ניהול 

וייעוץ נדל"ן; גביית שכר דירה; השכרת משרדים (נדל"ן); 
השכרה של דירות ודירות בבניינים; מתן מידע פיננסי באמצעות 
האינטרנט; שירותי כספת ומתן שוברי נסיעה; השקעות הון; 
הערכה כספית [ביטוח, בנקאות, מקרקעין]; שירותים פיננסיים 
וניהול נכסים; ביטוח ושירותים פיננסיים; שירותים פיננסיים 

הניתנים באמצעות טלקומוניקציה; שירותי ייעוץ ועצה פיננסיים; 
בנקאות ביתית; שירותים בנקאיים הניתנים באופן מקוון ממאגרי 
נתונים ממוחשבים או באינטרנט; שירותים תיווך ניירות ערך, 
שירותי הצעות מחיר בבורסה; תיווך מניות ואגרות חוב, ניתוח 
פיננסי; שירותי כרטיס חיוב, שירותי כרטיס אשראי ושירותי 

ערבות המחאות; שירותי בנקאות, חשבונות חיסכון והשקעות; 
שירותי סליקה כספיים; אימות אשראי באמצעות רשת מידע 

ממוחשבת גלובלית; שירותי ניהול אלקטרוני לסיכונים באשראי; 
שירותי תשלום רכישה אלקטרוני ותשלום חשבונות אלקטרוני; 

שירותי חיוב וזיכוי חשבונות פיננסיים; שירותי בנקאות 
אלקטרוניים; הנפקת כרטיסים טעונים מראש בכסף, כרטיסי 
חיוב וכרטיסי חיוב (דביט); שירותי כרטיסי אשראי בטלפון; 
שירותי מידע הנוגע לכספים וביטוח, הניתנים באופן מקוון 

ממאגר נתונים ממוחשב או באינטרנט; סוכנות לגביית דמי גז 
וחשמל; הערכת עתיקות; הערכת אמנות; הערכת תכשיטים; 
הערכת מכוניות משומשות; אספקת מידע מיסים; גיוס כספי 
צדקה; ארגון התרמות צדקה; התרמות צדקה; השכרה של 
מכונות לספירה או עיבוד של שטרות ומטבעות; השכרה של 
כספומטים או במכונות בנק אוטומטיות; שירותי תשלום 

מקוונים; השכרה ו/או החכרה של כספות; שירותי ייעוץ, מידע 
ועצה הנוגעים לשירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 36.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; providing web-based 
multimedia teleconferencing, videoconferencing, and 
online meeting services that allow simultaneous and 
asynchronous viewing, sharing, editing, and 
discussion of documents, data, and images by 
participants via a web browser; providing customers 
with online access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-based 
applications, teleconferences, videoconferences, and 

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה); מתן שיחות ועידה 
מולטימדיה מבוססות רשת בטלפון, בווידאו ושירותי פגישות 

מקוונות, המאפשרות צפייה סימולטנית ואסינכרונית, וכן שיתוף, 
עריכה, ודיון על מסמכים, נתונים ותמונות על ידי משתמשים 
דרך דפדפן אינטרנט; מתן ללקוחות גישה מקוונת אל דוחות 
מקוונים הנוגעים לביצועים, יעילות, וסטאטוס של יישומים 

מבוססי-רשת, שיחות ועידה טלפוניות, שיחות ועידה בווידאו, 
ופגישות; מתן גישה למשתמשים אל רשתות מחשבים פרטיות 
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meetings; providing users with secure remote access 
via the Internet to private computer networks; 
providing online collaboration services allowing users 
to access applications, platforms, jointly-shared 
documents, data, task lists, and discussion forums; 
Internet broadcasting services, providing an online 
database of information regarding web-based 
broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links to 
computer database and to the Internet; electronic 
communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication of 
information (web pages), computer programs and 
data; providing telecommunications connections to 
the Internet or data bases; provision of 
telecommunication access to world-wide web 
facilities and structures; communication by computer 
terminals; communication by fibre optic networks; 
computer aided transmission of messages and 
images; facsimile transmission; message sending; 
paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means; rental 
of telecommunication equipment; electronic message 
sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of data by 
electronic means; collection, transmission and 
delivery of mail messages, still picture and/or moving 
picture information such as characters, messages, 
music and images, telegrams, information and data 
by mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed or 
uncompressed form and whether in real or delayed 
time; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that 
enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic 
bulletin board containing still picture and moving 
picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and 
message boards for transmission of messages; 
provision of online discussion forums; television 
broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; 
music broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer 
games; transmission of information relating to on-line 
shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency 
services; providing access to computer database on 
the global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and resources 
available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and 
information accessible via computer; operation of 
chat rooms (chat room services); multiple user 
access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a 
global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, 

באמצעות גישה מאובטחת מרחוק דרך האינטרנט; אספקת 
שירותי שיתוף פעולה מקוונים המאפשרים למשתמשים לגשת 
אל יישומים, פלטפורמות, מסמכים משותפים, נתונים, רשימות 
מטלות ופורומים של דיונים; שירותי שידור באינטרנט, אספקת 
מאגר נתונים מקוון של מידע הנוגע לפלטפורמת הגשת תלונות 
מבוססת אינטרנט; מתן גישה לתקשורת וקישורים למאגרי 
נתונים ממוחשבים ולאינטרנט; שירותי תקשורת אלקטרונית; 
שירותי טלקומוניקציה אינטראקטיבית; טלקומוניקציה של מידע 

(דפי אינטרנט), תוכניות מחשב ונתונים; מתן קישורי 
טלקומוניקציה לאינטרנט או למאגרי נתונים; מתן גישה 

לטלקומוניקציה למתקנים ומבנים של האינטרנט; תקשורת 
באמצעות מסופי מחשב; תקשורת באמצעות רשתות סיב 
אופטי; שידור אלקטרוני של מסרים ותמונות בעזרת מחשב; 
שידור פקס; שליחת מסרים; שירותי איתור; השכרת מודמים; 
שירותי שידור נתונים באמצעים אלקטרוניים; השכרת ציוד 
טלקומוניקציה; שירותי שליחה, קבלה והעברה של מסרים 
אלקטרוניים; איסוף, שידור ושליחה של נתונים באמצעים 

אלקטרוניים; איסוף, שידור ושליחה של הודעות דואר, מידע 
תמונות נייחות ו/או נעות כגון תווים, מסרים, מוזיקה ותמונות, 
מברקים, מידע ונתונים באמצעים מכאניים, אלקטרוניים, טלפון, 
טלקס, כבל, מחשב ולווין; שידור, העברה וקבלה של אודיו, 

וידאו, תמונות נייחות ונעות ונתונים בין אם בצורה דחוסה או לא 
דחוסה ובין אם בזמן אמיתי או דחוי; שירותים אלקטרוניים של 
העברת הודעות, ועידות רחק, והעברת הזמנות; שירותי ועידת 

רחק בוידאו; תקשורת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני 
המאפשר למשתמשים לבצע שיחה אינטראקטיבית בזמן אמת 

בין מסוף מחשב ולוח מודעות אלקטרוני המכיל מידע של 
תמונות וסרטים ומידע קולי כגון תווים; אספקת לוחות מודעות 
אלקטרוניים ולוחות הודעות להעברת מסרים; אספקת פורומי 
דיון מקוונים; שירותי שידור טלוויזיה; שידור והעברה של 

תוכניות רדיו וטלוויזיה; שידור מוזיקה; שידור מוזיקה, סרטים, 
תוכניות אינטראקטיביות, וידאו, משחקי מחשב אלקטרוניים; 

שידור מידע הנוגע לקניות מקוונות ושירותים קמעונאיים כלליים; 
שירותי שידור הזמנות וידאו (וי-או-די); שירותי סוכנות חדשות; 

מתן גישה למאגר נתונים של מחשב ברשת המחשבים 
הגלובלית לחיפוש והשגת מידע, נתונים, אתרי אינטרנט 

ומשאבים נגישים ברשתות מחשבים; מתן גישה למשתמשים 
אל מאגר נתונים ממוחשב המכיל פרסומים אלקטרוניים, לוחות 
מודעות, מאגר נתונים ומידע הנגישים דרך מחשב; הפעלת 
חדרי צ'אט (שירותי חדרי צ'אט); גישה רבת משתמשים 

לרשתות מידע גלובליות של מחשבים להעברה והפצה של מגוון 
רחב של מידע; מתן גישה לאתר ברשת מחשבים גלובלית בו 
צד שלישי יכול להציע סחורות ושירותים, לבצע ולמלא הזמנות, 

לכרות חוזים ולהוציא לפועל עסקאות; מתן גישה לאתר 
אינטראקטיבי ברשת מחשבים גלובלית לצד שלישי לשם פרסום 
מידע, מענה לבקשות וביצוע ומילוי הזמנות למוצרים, שירותים 
והזדמנויות עסקיות; שירותי תקשורת, דהיינו, שירותי מסרוני 
טקסט ונומריים דיגיטאליים; שידור מידע על ידי תקשורת 

נתונים לסיוע בקבלת החלטות; שידור מידע באמצעות מערכות 
תקשורת וידאו; שירותי ועידות רחק באינטרנט; שירותי 

תקשורת אלקטרונית להקמת חדרי צ'אט וירטואליים באמצעות 
מסרוני טקסט; אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים לפרסום 
ושידור של מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע למוצרים, 

שירותים, קשרים והזדמנויות עסקיים; אספקת לוח מודעות 
אינטראקטיבי מקוון עבור פרסום, קידום, מכירה ומכירה חוזרת 
של פריטים באמצעות רשת מחשב גלובלית; אספקת שירותי 
דואר אלקטרוני והעברת דואר אלקטרוני; תקשורת אודיו ווידאו 

באמצעות מחשבים ורשתות מחשבים, ובאמצעות רשת 
תקשורת גלובלית; מתן גישה למחשב והחכרת זמן גישה אל 
לוחות מודעות אינטראקטיביים מקוונים ומאגרי נתונים; מתן 

גישה לאתר ברשת מחשבים גלובלית בו צד שלישי יכול להציע 
סחורות ושירותים, לבצע ולמלא הזמנות, לכרות חוזים ולהוציא 

לפועל עסקאות; מתן גישה ללוחות מודעות אלקטרוניים 
לפרסום והעברה של מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע 

למוצרים, שירותים והזדמנויות עסקיות; מתן גישה ללוח שנה 
אלקטרוני, ספר כתובות ומחברת אלקטרונית, באמצעות 

רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; מתן גישה ומתקנים לווידיאו 
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respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric 
digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting 
decision making; transmission of information through 
video communication systems; web conferencing 
services; electronic communication services for 
establishing virtual chatrooms via text messaging; 
providing electronic bulletin boards for the posting 
and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online 
interactive bulletin board for the posting, promotion, 
sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video communication 
via computers and computer networks, and via a 
global communications network; providing computer 
access and leasing access time to online interactive 
bulletin boards and databases; providing access to a 
web site on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, 
services and business opportunities; providing 
access to electronic calendar, address book and 
electronic notebook, via local and global computer 
networks; providing distant video and/or telephone 
conferencing access and facilities; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-
commerce and real world business transactions; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
38.

מרחוק ו/או ועידות רחק טלפוניות; אספקת קישורי מחשב 
לאתרי אינטרנט מצד שלישי לשם קיום מסחר אלקטרוני 
ועסקאות עסקים בעולם האמיתי; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 

הנוגעים לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.       
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Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; storage of electronically-stored data or 
documents; transportation information; 
shipbrokerage; car transport; air transport; vehicle 
rental; water supplying; message delivery; 
reservation (travel-); transport by pipeline; delivery of 
goods by mail order; courier services [messages or 
merchandise]; transport services in the nature of 
transport management; car rental services; car 
parking services; yacht and/or boat trips; travel 
agency services; travel reservation and travel 
information services; travel ticket agency services; 
arranging travel and information therefor, all provided 
on-line from a computer database or the Internet; 
provision of information relating to travel and tourism 
through the Internet or through telecommunication 
networks; transport of goods and passengers; 
packaging; providing road and traffic information, 
chauffeur services; loading and unloading of cargo; 
freight brokerage; removal services; brokerage for 
rental, leasing, selling, purchasing and/or chartering 
of ships and/or boats; salvage and refloating of ships 
and/or boats; piloting; gas distribution and supply; 
electricity distribution and supply; heat distribution 
and supply; water distribution and supply; mooring 
facility services; rental of warehouses; providing 
flying areas; providing toll road; rental and/or leasing 
of wheelchairs; management of parking spaces; 
rental and/or leasing of airplanes; rental and/or 
leasing of containers; rental and/or leasing of 
bicycles; rental and/or leasing of cars; rental and/or 
leasing of ships and/or boats; rental and/or leasing of 
man-powered vehicles; rental and/or leasing of 
mechanical parking systems; rental and/or leasing of 
pallets; rental and/or leasing of packaging or 
wrapping machines; rental and/or leasing of 
refrigerator; collection of domestic waste and trash; 
collection of industrial waste and trash; import-export 
clearance agencies (custom clearance); consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 39.

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; ארגון נסיעות; אחסון של 
נתונים או מסמכים המאוחסנים באופן אלקטרוני; מידע 
הובלות;עמילות ספינות; הובלה רכבית; הובלה אווירית; 

השכרת רכב; אספקת מים; משלוח הודעות; הזמנות (-נסיעות); 
הובלות בצינור; משלוח של מוצרים לפי הזמנה בדואר; שירותי 
שליחים [הודעות או סחורות]; שירותי שילוח בדמות ניהול 
שילוח; שירותי השכרת רכב; שירותי חניית רכב; מסעות 

ביאכטה ו/או בסירה; שירותי סוכנות נסיעות; שירותי הזמנות 
נסיעות ומידע נסיעות; שירותי סוכנות כרטיסי נסיעה; ארגון 
נסיעות ומידע עבורן, המסופקים כולם באופן מקוון מבסיס 

נתונים ממוחשב או מהאינטרנט; אספקת מידע הנוגע לנסיעות 
ותיירות דרך האינטרנט או דרך רשתות טלקומוניקציה; שילוח 
של סחורות ונוסעים; אריזה; אספקת מידע על דרכים ותנועה, 
שירותי נהג פרטי; העמסה ופריקה של מטען; עמילות משאות; 
שירותי פינוי; עמילות להשכרה, ליסינג, מכירה, רכישה ו/או 

חכירה של ספינות ו/או סירות; חילוץ והשטה מחדש של ספינות 
ו/או סירות; ניהוג; חלוקת ואספקת גז; חלוקת ואספקת חשמל; 
חלוקת ואספקת חימום; חלוקת ואספקת מים; שירותי מתקן 
עגינה; השכרת מחסנים; מתן אזורי טיסה; מתן כביש אגרה; 

השכרה ו/או ליסינג של כסאות גלגלים; ניהול של מקומות חניה; 
השכרה ו/או ליסינג של מטוסים; השכרה ו/או ליסינג של 

מכולות; השכרה ו/או ליסינג של אופניים; השכרה ו/או ליסינג 
של מכוניות; השכרה ו/או ליסינג של ספינות ו/או סירות; השכרה 

ו/או ליסינג של כלי רכב המופעלים בידי אדם; השכרה ו/או 
ליסינג של מערכות חניה מכניות; השכרה ו/או ליסינג של 

משטחים; השכרה ו/או ליסינג של מכונות אריזה או עטיפה; 
השכרה ו/או ליסינג של מקררים; איסוף פסולת ואשפה ביתיות; 
איסוף פסולת ואשפה תעשייתיות; סוכנויות אישור יבוא-יצוא 
(אישורי מכס); שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים 

כאמור; הנכללים כולם בסוג 39.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication of texts, 
books and journals (others than publicity texts); 
publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction 
services relating to telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, 
business management and advertising; provision of 
education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive; design of 
educational courses, examinations and qualifications; 
entertainment provided via electronic and digital 
interactive media; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; 

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; הוצאה 
לאור של כתבים, ספרים וז'ורנלים (מלבד כתבים פרסומיים); 
הוצאה לאור של דיאגרמות, דמויות ותמונות; הוצאה לאור של 
עיתונים, מגזינים וכתבי עת; שירותי חינוך, אימון והדרכה 
הנוגעים לטלקומוניקציה, מחשבים, תכנות מחשבים, עיצוב 
אתרי אינטרנט, מסחר אלקטרוני, ניהול עסקי ופרסום; מתן 
חינוך, שעשועים, הוראה, לימוד ואימון אינטראקטיביים ולא 

אינטראקטיביים; עיצוב של קורסים חינוכיים, מבחנים והכשרות; 
בידור המסופק דרך מדיה אינטראקטיבית אלקטרונית 

ודיגיטלית; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות 
האינטרנט; מתן מידע הנוגע לפעילויות חינוך, אימון, בידור, 

נופש, ספורט, חברה ותרבות; אספקה של פרסומים 
אלקטרוניים מקוונים (שאינם ניתנים להורדה); סידור, ארגון, 
אירוח ועריכת תחרויות שירה; סידור, ארגון, אירוח ועריכת 
קונצרטים; סידור, ארגון, אירוח ועריכת אירועים ותחרויות 
למטרות חינוך או בידור; סידור, ארגון, אירוח ועריכת 

שעשועונים ומשימות; שירותי משרד כרטיסים עבור בידור; 
מידע הנוגע לבידור או לחינוך, המסופק באופן מקוון ממאגר 
נתונים של מחשב או מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטאלית 
(שאינה ניתנת להורדה) מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטלית 
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arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment 
ticket agency services; information relating to 
entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from the Internet; providing 
digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; entertainment and education services relating 
to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded audio, 
visual or audiovisual material for broadcasting on 
terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services; 
rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news 
programmes for broadcasting; news reporters' 
services; information relating to sporting or cultural 
events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of television 
programmes; provision of information, data, graphics, 
sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services; provision of 
club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, 
fashion show and night club services; club services 
relating to entertainment, education and cultural 
services; arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars and 
training workshops; organizing and conducting 
exhibitions, fashion shows, educational shows and 
cultural shows and performances; art exhibition and 
gallery services; art gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, and environmental 
conservation; provision of cigar classes, wine tasting 
classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of seminars; 
animal training; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation 
of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual 
studios; providing sports facilities; providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational 
training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television programmes; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library 
services; subtitling services; sign language 
interpretation services; rental of entertainment 
software; providing video games, computer games, 
sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing 
online computer games and contests; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines; lending of arcade game equipment; 
lending of pictures; photography; translation; 
language interpretation; educational and training 
programs in the field of risk management; 

(שאינה ניתנת להורדה) מאתרי אינטרנט של אמ-פי-3 (מובינג 
פיקצ'ר אקספרטס גרופ -1 אודיו לייאר 3 ); שירותי בידור וחינוך 

הנוגעים לתכנון, הפקה והפצה של קול, דמויות, מוזיקה 
דיגיטלית, סרטים, אודיו ישיר או מוקלט, חומר ויזואלי או 

אודיו-ויזואלי לשידור על גבי כבל יבשתי, ערוצי לווין, האינטרנט, 
מערכות אלחוטיות או קוויות (וייאר-לינק) ואמצעי תקשורת 
אחרים; שירותי בידור של מוזיקה; השכרה של הקלטות קול; 
הכנה של תוכניות בידור, חינוך, תיעודיות וחדשות לשידור; 
שירותי כתבי חדשות; מידע הנוגע לארועי ספורט או תרבות, 
אקטואליה וחדשות מתפרצות המסופק דרך שידורי טלוויזיה 
בלווין, האינטרנט, או אמצעים אלקטרוניים אחרים; הפקת 

תוכניות טלויזיה ורדיו והפקת סרטים; הכנה והפקה של תכניות 
טלויזיה; מתן מידע, נתונים, גרפיקה, קול, מוזיקה, סרטי וידאו, 
אנימציה וטקסט למטרות בידור; שירותי משחקים; אספקה של 
מתקני פנאי מועדונים, ספורט והתעמלות; הופעות של להקות; 
שירותים של מועדונים, דיסקוטקים, תצוגות אופנה ומועדוני 
לילה; שירותי מועדון הקשורים לשירותי בידור, חינוך ותרבות; 
ארגון, עריכה ואספקה של כנסים, ועידות, קונגרסים, סמינרים 

וסדנאות אימונים; ארגון וקיום תערוכות, תצוגות אופנה, 
תערוכות חינוכיות ותערוכות והופעות תרבות; שירותי תערוכת 
אומנות וגלריה; שירותי גלריית אומנות הנוגעים להחכרת יצירות 

אומנות; שירותי הדרכה בתחום הגהות ובטיחות בעבודה, 
ושימור הסביבה; מתן שיעורי עישון סיגר, שיעורי טעימות יין; 

מתן מידע חינוכי על חומרי מחקר וסוכנות עבורם; סידור, ארגון, 
תכנון וניהול של סמינרים; אילוף חיות; הנחיה בהפקת תכניות 
שידור; שירותי הוראה, הנוגעים לתפעול של מכונות וציוד, כולל 
ציוד אודיו-ויזואלי, המשמש להפקה של תכניות שידור; אספקת 
אולפני אודיו וויזואל; אספקת מתקני ספורט; אספקת מתקנים 
לסרטים, הצגות, מחזות, מוזיקה או הדרכה חינוכית; סוכנויות 

הזמנות עבור בידור; השכרה והחכרה של סרטי קולנוע 
(סינ-פילם); השכרה והחכרה של כלים מוזיקליים; השכרה 
והחכרה של תכניות טלוויזיה; השכרה והחכרה של מקלטי 
טלוויזיה; ספריות השאלה; שירותי ארכיון ספריה; שירותי 
כתיבת כתוביות; שירותי תרגום לשפת סימנים; השכרה של 
תוכנות בידור; אספקת משחקי וידאו, משחקי מחשב, שמע או 
דמויות, או סרטים דרך רשתות טלקומוניקציה או מחשבים; 

אספקת משחקי ותחרויות מחשב מקוונות; השכרה של קלטות 
וידאו מוקלטות מראש; השכרה והחכרה של מכונות משחקים; 
השאלת ציוד משחקי ארקייד; השאלת תמונות; צילום; תרגום; 
מתורגמנות; תכניות חינוך והדרכה בתחום ניהול סיכונים; 
תכניות חינוך והדרכה הנוגעות להענקת תעודות; אספקת 
חדשות; שירותי לוטו; שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים 

לשירותים הנזכרים מעלה; הנכללים כולם בסווג 41.               
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educational and training programs relating to 
certification; provision of news; lottery services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
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; computer services 
in connection with transmitting information, data, 
documents, and images over the Internet; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) services providing software in 
the fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of multiple 
software applications; technical support services 
relating to computer software and applications 
provided online, by email and by telephone; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, and 
exchange documents; computer technology advice 
provided to Internet users by means of a support 
hotline; computer service relating to creating indexes 
of information, sites and resources on computer 
networks; providing search engines; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, 
portable computers and handheld computers; design 
of personal digital assistants and personal media 
players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer 
services; computer programming; computer 
integration services; computer analysis services; 
computer programming in relation to the defence 
against virus; computer system software services; 
providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; design 
and development of webpages; hosting webpages for 
others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical 
information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to customized 
searching of computer databases and websites; 
computer and electronic signal coding and decoding; 
conversion of physical data and documents into 
electronic media format; testing and evaluation 
services; architectural and design services; interior 
designs of buildings, offices and apartments; 
computer and network information services; provision 
of computer security risk management programs; 
computer security information, knowledge, and 
testing services; quality assurance services; 
computer services relating to certification of business 
transactions and preparation of reports therefor; 
access control to (security services for-) computers, 
electronic networks and databases; security of data 
transmission and of transactions via computer 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב; שירותי מחשבים, הקשורים לשידור מידע, 

נתונים, מסמכים ודמויות דרך האינטרנט; שירותי ספק שירותי 
יישומים (איי-אס-פי), דהיינו, אירוח יישומי תוכנות מחשב עבור 
אחרים; שירותי ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי) המספקים 
תוכנות בתחומי ועידות מבוססות אינטרנט, ועידות אודיו, 

הודעות אלקטרוניות, שיתופי פעולה במסמכים, שיחות ועידה 
בווידאו, ועיבוד שיחות ושמע; אספקת תוכנות מקוונות שאינן 
ניתנות להורדה המאפשרות יכולת פעולה הדדית של יישומי 

תוכנה מרובים; שירותי תמיכה טכנית הנוגעים לתוכנות מחשב 
ויישומים הניתנים באופן מקוון, בדואר אלקטרוני ובטלפון; 
שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים 
רשומים לצורך השתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתים, 
יצירת קהילות וירטואליות, עיסוק ברישות חברתי, וחילופי 

מסמכים; ייעוץ בנושא טכנולוגיית מחשב המסופק למשתמשי 
אינטרנט באמצעות קו-חם לתמיכה; שירותי מחשב הנוגעים 

ליצירת אינדקסים של מידע, אתרים ומשאבים ברשתות מחשב; 
אספקת מנועי חיפוש; עיצוב מחשבים, מחשבי מחברת, 

מחשבים נישאים, מחשבים ניידים ומחשבי כף יד; עיצוב של 
עוזרים דיגיטאליים אישיים ונגני מדיה אישיים; עיצוב של 
טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; עיצוב של מצלמות 
דיגיטאליות; שירותי מחשב; תכנות מחשבים; שירותי 

אינטגרציית מחשבים; שירותי ניתוח מחשבים; תכנות מחשבים 
הנוגע להגנה מפני וירוסים; שירותי תוכנת מערכת מחשב; מתן 
שירותי חיבור ישיר בין משתמשי מחשב עבור החלפת נתונים; 
עיצוב תוכנות מחשב; עיצוב מערכות מחשב; עיצוב ופיתוח של 
דפי אינטרנט; אירוח דפי אינטרנט עבור אחרים; אירוח תוכנת 
אפליקציית מחשב לשם חיפוש ואחזור מידע ממאגרי נתונים 

ורשתות מחשב; מתן מידע טכני לבקשה ספציפית של משתמשי 
הקצה באמצעות טלפון או רשת מחשב גלובלית; שירותי ייעוץ 
הנוגעים לתוכנות מחשב; שירותי מחשב הנוגעים לחיפוש 

מותאם אישית של מאגרי נתונים ממוחשבים ואתרי אינטרנט; 
קידוד ופיענוח קודים של מחשבים ואותות אלקטרוניים; המרת 
נתונים ומסמכים פיזיים אל פורמט מדיה אלקטרונית; שירותי 
בחינה והערכה; שירותי ארכיטקטורה ועיצוב; עיצובי פנים של 
בניינים, משרדים ודירות; שירותי מידע של מחשב ורשת; 
אספקת תכניות ניהול סיכונים באבטחת מחשבים; שירותי 

מידע, ידע, ובחינה של אבטחת מחשב; אספקת שירותי בקרת 
איכות; שירותי מחשב הנוגעים להסמכה של עסקות והכנת 
דוחות עבורם; בקרת גישה אל (שירותי ביטחון עבור-) 

מחשבים, רשתות ומסדי נתונים אלקטרוניים; אבטחה של 
העברת נתונים ועסקות באמצעות רשתות מחשבים; ייעוץ 
בתחום אבטחת נתונים; ייעוץ טכנולוגי הנוגע לאבטחת 

טלקומוניקציה; שירותי אבטחת רשתות תקשורת ממוחשבות; 
אספקת מידע בתחומי אבטחת אינטרנט, הוורלד וייד ווב 
ורשתות תקשורת ממוחשבות ושידור מאובטח של נתונים 

ומידע; שירותי ייעוץ בתחומי אבטחת אינטרנט, הוורלד וייד ווב 
ורשתות תקשורת ממוחשבות, שירותי אבטחת מידע, שידור 
מאובטח של נתונים ומידע; שירותי אימות לאבטחת מחשבים; 
אימות מקוון של חתימות אלקטרוניות; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 

הנוגעים לשירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 42.
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networks; consultancy in the field of data security; 
technological consultancy concerning securing 
telecommunications; computerized communication 
network security services; providing information in 
the fields of Internet, world wide web and 
computerized communication network security and 
the secure transmission of data and information; 
consulting services in the fields of Internet, world 
wide web and computerized communication network 
security services, information security services, 
secure data and information transmission services; 
authentication services for computer security; on-line 
authentication of electronic signatures; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 42.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; social work services; 
dating services; legal services; domain name 
registration services; guard and security services; 
personal safety services; rental of apparel; providing 
protection services through electric central stations 
for intruders, burglar and fire protection systems; 
intruder and burglar alarms monitoring services, fire 
and flood detecting device and alarm monitoring 
services; house keeping and maid services; licensing 
of digital data, still images, moving images, audio and 
text; creation, compilation and maintenance of a 
register of domain names; baggage inspection for 
security purposes; personal background investigation 
services; security services for the protection of 
property and individuals; funeral services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי 
הפרט; שירותי עבודה סוציאלית; שירותי היכרויות; שירותים 
משפטיים; שירותי רישום שמות דומיינים; שירותי שמירה 
ואבטחה; שירותי ביטחון אישיים; השכרה של הלבשה; מתן 

שירותי הגנה דרך תחנות מרכזיות חשמליות למערכות פולשים, 
פריצה וכיבוי אש; שירותי ניטור אזעקות פולש ופורץ, שירותי 
ניטור מערכות זיהוי ואזעקת אש והצפה; שירותי אחזקת בית 
ועוזרת; רישוי של נתונים דיגיטליים, תמונות סטילס, תמונות 
נעות, אודיו וטקסט; יצירה, איסוף ותחזוקה של מרשם שמות 
דומיין; בדיקות מטען למטרות ביטחון; שירותי חקירות רקע 

אישיים; שירותי אבטחה להגנה על קניין ויחידים; שירותי לוויה; 
שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים כאמור; 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)

Hong Kong, 21/11/2014, No. 303210542 הונג קונג, 21/11/2014, מספר 303210542

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Alibaba Group Holding Limited

Address: One Capital Place, 4th Floor, P.O.B. 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman 
Islands

Corporation of the Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 270221 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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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; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer programs; 
software for processing electronic payments to and 
from others; authentication software; computer 
software supplied on the Internet; on-line electronic 
publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database); 
downloadable computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the Internet; 
Downloadable computer software which allows users 
to participate in web-based meetings and classes, 
with access to data, documents, images and 
software applications through a web browser; 
Downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; Downloadable electronic 
publications in the nature of articles, papers, and 
instructional materials in the fields of 
telecommunications, the Internet, training, business, 
sales, and marketing; computer software, computer 
peripherals; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal 
digital assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer 
network adaptors, switches, routers and hubs; 
wireless and wired modems and communication 
cards and devices; laptop holders, computer bags; 
fire-extinguishing apparatus; computer hardware and 
firmware; computer software (including software 
downloadable from the Internet); compact discs; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; mobile 
phone handsets; mobile phone accessories; 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems; security cameras; 
mobile radio and television broadcasting units; 
television broadcasting equipment; cameras; video 
cameras; headphones; ear pieces; speakers; Global 
Positioning System (GPS) apparatus and equipment; 
computer, electronic and video games programmes 
and software (including software downloadable from 
the Internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set 
top box; remote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; signboards; encoded or 
magnetic bank credit, debit, cash and identification 
cards; automatic teller machines, cash dispensers; 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; קומפקט דיסק; תקליטורי די וי די 
ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מנגנונים בעבור 
מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות 
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; תוכנות מחשב; תוכנה 
לעיבוד תשלומים אלקטרוניים אל ומאחרים; תוכנת אימות; 

תוכנת מחשב המסופקת דרך האינטרנט; פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים (להורדה מהאינטרנט או רשת מחשבים או מסד נתונים 
ממוחשב); תוכנות מחשב הניתנות להורדה להקלה על העברה 
אלקטרונית של מידע, נתונים, מסמכים, קול ותמונות באמצעות 

האינטרנט; תוכנות מחשב הניתנות להורדה המאפשרות 
למשתמשים להשתתף בפגישות וכיתות מבוססות-רשת, עם 
גישה למידע, מסמכים, תמונות ותוכנות מחשב באמצעות 

דפדפן אינטרנט; תוכנות מחשב הניתנות להורדה המאפשרות 
גישה, צפייה ושליטה על מחשבים מרוחקים ורשתות מחשבים. 

פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה בדמות מאמרים, 
עבודות וחומרי הדרכה בתחומי הטלקומוניקציה, האינטרנט, 
אימונים, מכירות עסקיות ושיווק; תוכנות מחשב, ציוד היקפי 

למחשבים; מחשבי נוטבוק; מחשבים נישאים; מחשבים ניידים; 
מחשבי כף יד; עוזרים דיגיטאליים אישיים; נגני מדיה אישיים; 
טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; מצלמות דיגיטאליות; תחנות 

עבודה של מחשב; שרתים; חומרות מחשבים ורשתות 
טלקומוניקציה; מתאמים, מתגים, נתבים ומפצלים לרשתות 
מחשבים; מודמים, כרטיסי תקשורת והתקנים, אלחוטיים 

וקוויים; מעמדים למחשבים ניידים, תיקים למחשב; מכשירים 
לכיבוי אש; חומרת וקושחת מחשב; תוכנת מחשב (כולל תוכנה 
הניתנת להורדה מהאינטרנט); תקליטורים; מוסיקה דיגיטלית 
(הניתנת להורדה מהאינטרנט); התקנים לטלקומוניקציה; 
משטחים לעכבר; מכשירי טלפון ניידים; אבזרים לטלפונים 
ניידים; משחקים, תמונות, סרטי קולנוע, סרטים ומוסיקה 

הניתנים להורדה; מערכות אזעקה; מצלמות אבטחה; יחידות 
שידורי רדיו וטלוויזיה ניידות; ציוד לשידורי טלוויזיה; מצלמות; 

מצלמות וידאו; אוזניות; אוזניות לפנים האוזן; רמקולים; התקנים 
וציוד למערכת מיקום גלובלית (ג'י-פי-אס); משחקי מחשב, 
תוכנות ותוכניות למשחקי מחשב, אלקטרוניים ווידאו (כולל 

תוכנה הניתנת להורדה דרך האינטרנט); צגי גביש נוזלי לציוד 
טלקומוניקציה ואלקטרוני; ממירים; שלטי רחק; תוכניות אחסון 
נתונים; משקפים ומשקפי שמש; שלטים; כרטיסי אשראי בנקאי, 

חיוב, מזומנים וזיהוי מקודדים או מגנטיים; מכשירי בנק 
אוטומטיים, כספומטים; הנכללים כולם בסוג 9.                       
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Class: 16 סוג: 16

Newspapers; magazines; periodicals; journals; 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; books, pamphlets, posters, printed cards, 
circulars, catalogues, calendars, price tags, price 
labels; carry bags of paper, cardboard and plastic; 
printed telephone, facsimile, electronic mail and web 
site directories; cards in the form of debit cards, 
credit cards, charge cards and telephone cards other 
than encoded and magnetic cards; marketing and 
promotional materials; printed advertisements; user 
manuals; packaging materials; tissues; handkerchiefs 
made of paper; models and figurines made of paper; 
paper party bags; all included in class 16.

עיתונים; מגזינים; כתבי עת תקופתיים; ז'ורנלים; 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; מכחולים; מכונות 
כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה 
(למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; ספרים, חוברות, 

פוסטרים, כרטיסים מודפסים, חוזרים, קטלוגים, לוחות שנה, 
תגי מחיר, מדבקות מחיר; שקיות נשיאה מנייר, קרטון 

ופלסטיק; מדריכים מודפסים של טלפון, פקס, דואר אלקטרוני 
ואתרי אינטרנט; כרטיסים בדמות כרטיסי חיוב דביט, כרטיסי 
אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי טלפון שאינם כרטיסים מקודדים 
ומגנטיים; חומרי שיווק וקידום מכירות; פרסומות מודפסות; 

מדריכים למשתמש; חומרי אריזה; טישו; ממחטות אף העשויות 
מנייר; מודלים וצלמיות העשויים מנייר; שקיות נייר למסיבות; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; electronic data 
storage; organisation, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes; advertising services 
provided via the Internet; production of television and 
radio advertisements; accountancy; auctioneering; 
trade fairs; opinion polling; data processing; provision 
of business information; advertising agency services; 
advertising services provided for others; database 
management; compilation of information into 
computer databases; business consulting services; 
business consulting services in the field of web 
based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars; business 
consulting services in the field of delivering web-
based knowledge; business consulting services in the 
field of online collaboration and collaboration 
technologies; business consulting services in the 
fields of sales and marketing; business project 
management services; business project management 
services relating to development, set up, staging, 
production, recording, monitoring and follow-up for 
web based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars; market research 
and business consulting services; business 
consultancy services relating to facilitating the 
transaction of business via local and global computer 
networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer 
products and services; dissemination of business 
information of goods and services of others via local 
and global computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer 
and source goods and services, place, determine the 
status of and fulfill trade leads and orders, enter into 
contracts and transact business; providing 
computerized online ordering services; advertising of 
goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export 
agency services; rental of advertising space on 
communication media; online trading services 

פרסומות; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעולות משרדיות; 
אחסון נתונים אלקטרוניים; ארגון, הפעלה ופיקוח על תוכניות 
תמריצים ונאמנות; שירותי פרסום הניתנים דרך האינטרנט; 
הפקה של פרסומות לרדיו ולטלוויזיה; ראיית חשבון; מכירות 
פומביות; ירידי מסחר; סקרי דעת קהל; עיבוד נתונים; אספקה 
של מידע עסקי; שירותי סוכנות פרסום; אספקת שירותי פרסום 
עבור אחרים; ניהול מאגרי נתונים; איסוף מידע למאגרי נתונים 
ממוחשבים; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ עסקי בתחום 
האירועים מבוססי רשת, כנסים, תוכניות לימוד, וסמינרים; 
שירותי ייעוץ עסקי בתחום האספקה של ידע-מבוסס רשת; 
שירותי יעוץ עסקי בתחום שיתופי פעולה מקוונים וטכנולוגיות 
בתחום שיתופי הפעולה; שירותי ייעוץ עסקי בתחום מכירות 

ושיווק; שירותי ניהול פרויקטים עסקיים; שירותי ניהול פרויקטים 
עסקיים, הנוגעים לפיתוח, הקמה, בימוי, הפקה, הקלטה, 
מעקב, וביצוע מעקב עבור אירועים מבוססי-רשת, כנסים, 

תוכניות אימון, תוכניות לימוד, וסמינרים; שירותי מחקרי שוק 
וייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ עסקי הקשורים לאיפשור ביצוע 
עסקאות דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובליות באמצעות 
איתור ומתן הפניות למתן מגוון רחב של מוצרים ושירותים 

עסקיים וצרכניים; הפצת מידע עסקי על סחורות ושירותים של 
אחרים דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; שירותי ייעוץ 
עסקי הקשורים למתן אתרי אינטרנט ברשת מחשב גלובלית 

דרכם יכול צד שלישי להציע ולהשיג סחורות ושירותים, להזמין, 
לברר את המצב ולמלא אחר טיפים בענייני מסחר והזמנות, 
לכרות חוזים ולבצע עסקאות; אספקת שירותי הזמנה מקוונים 
ממוחשבים; שירותי פרסום של סחורות ושירותים של אחרים 
באמצעות רשתות מחשבים מקומיות וגלובליות; שירותי סוכנות 

בינלאומית ליבוא ויצוא; השכרת שטחי פרסום במדיות 
תקשורת; שירותי מסחר מקוונים בנוגע למכירות פומביות 

אלקטרוניות ואספקת שירותי הערכה עסקית מקוונים הקשורים 
אליהם; שירותי חנות קמעונאית מקוונת למוצרי צריכה; אספקת 
מדריך של אתרי אינטרנט של צד שלישי, המאפשרים קיום 
עסקאות; שירותי ייעוץ עסקיים הנוגעים להפעלת שווקים 

אלקטרוניים עבור קניינים ומוכרים של סחורות ו/או שירותים 
ברשת מחשב גלובלית; סיוע עסקי הנוגע לאפשור ביצוע 

עסקאות באמצעות רשתות מחשב מקומיות וגלובאליות; שירותי 
ייעוץ ניהול תאגידי; שירותי שיווק וקידום; הוצאה לאור של 

חומרי פרסום; שיווק אתרים פנויים; הפצת חומרי פרסום, עדכון 
חומרי פרסום, איסוף פרסומות לשימוש כדפי רשת באינטרנט; 
השכרת שטחי פרסום; עיבוד נתוני מחשב; שירותי מכירות, 
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relating to electronic auctioneering and providing 
online business evaluation relating thereto; online 
retail services of consumer products; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services relating 
to operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and global 
computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promotion 
services; publication of publicity materials; marketing 
of vacant premises; dissemination of advertising 
materials, updating of advertising materials, 
compilation of advertisements for use as web pages 
on the Internet; rental of advertising space; computer 
data processing; sales, business, promotional 
information services; telephone answering (for 
unavailable subscribers); telephone answering (for 
others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business, 
advertising and promotional information through a 
global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a 
wholesale outlet; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise catalogue by mail order or by 
means of telecommunications; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and 
wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and 
telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, 
transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery 
and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen 
utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and 
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic 
toys, chemicals used in industry, science, 
photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations, ironmongery and small 
items of metal hardware, machines and machine 
tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, 

עסקים ומידע שיווקי; מענה טלפוני (עבור מנויים שאינם 
זמינים); מענה טלפוני (עבור אחרים); מכירות פומביות 
המסופקות דרך האינטרנט; ניהול כוח אדם; אספקה של 

מכירות, עסקים, פרסום ומידע שיווקי באמצעות רשת מחשב 
גלובלית ודרך האינטרנט; הצגת סחורות באמצעות מדיות 
תקשורת למטרות קמעונאיות; איחוד של מגוון סחורות של 
אחרים לרווחת הכלל, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש 
בנוחות סחורות אלו מאתר אינטרנט של סחורות כלליות 

ובנקודות מכירה סיטונאיות; איחוד של מגוון סחורות לרווחת 
הכלל, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלה 
מקטלוג סחורות כללי באמצעות הזמנה בדואר או באמצעי 
טלקומוניקציה; איחוד של מגוון סחורות לרווחת הכלל, 
המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלה 
מנקודות מכירה קמעונאיות; שירותי חנויות קמעונאיות 

וסיטונאיות של טלפונים, שפופרות לטלפונים ניידים, אביזרים 
לטלפון נייד, סחורות אלקטרוניות ותקשורתיות, חומרת מחשב 
ותוכנת מחשב, סוללות, מטענים לסוללות, מתקנים ומכשירים 
להקלטה, קבלה, שידור ו/או שכפול נתונים, מידע, תמונות, 
דמויות ו/או קולות, מתכות יקרות, תכשיטים, אבנים יקרות, 
דברי דפוס, כלי כתיבה, כרטיסים מקודדים מגנטיים ולא 

מגנטיים, רהיטים, מסגרות לתמונות, כלים לבית ולמטבח, כלי 
זכוכית, חרסינה וחרס, אריגים, הלבשה, הנעלה, כיסוי ראש, 
תחרה ורקמה, כפתורים, סרטים, סיכות ומחטים, פרחים 

מלאכותיים, שטיחים, מרבדים, משחקים וצעצועים אלקטרוניים, 
כימיקלים לשימוש בתעשייה, מדע, צילום וחקלאות, צבעים, 
צבעים נותני ברק ולכות, מוצרי היגיינה אישית, סבונים, 

תמרוקיה, תכשירי קוסמטיקה, תחליבים לגוף ולשיער, שמנים 
אתריים, תכשירים לניקוי והלבנה, חומרי סיכה, דלקים, נרות, 
תכשירים רוקחיים, וטרינריים וסניטאריים, מוצרי ברזל ופריטים 
קטנים של כלי מתכת, מכונות וכלים למכונות, סכו"ם, סכיני 

גילוח וכלי עבודה, מחשבים, מכונות חישוב, התקנים ומכשירים 
חשמליים, לצורכי צילום, קולנוע, ואופטיים, משקפיים ומשקפי 
שמש, מתקנים ומכשירים כירורגיים ורפואיים, מתקנים למטרות 
תאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, אוורור, 
אספקת מים וסניטציה, רכבים, כלי נשק, זיקוקים, כלי כסף, 

שעונים ומכשירים כרונומטרים, כלי נגינה, כתבי עת, כרטיסים, 
מוצרי נייר וקרטון, תמונות, מכונות כתיבה וצרכי משרד, חומרי 
אריזה, גומי ופלסטיק לשימוש בייצור, חומרי אריזה ובידוד, עור 
וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלו, תיקי יד, ארנקים, 
ארנקי כסף, מחזיקי עור, תיקים, מזוודות, מטריות, מראות, 

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, חוטים טוויים ופתילים לשימוש 
בטקסטיל, קולבים למעילים, מפות שולחן אישיות, צרכי תפירת 
שמלות, כיסויי מיטה ושולחן, צעצועים ופריטי ספורט, מזון 
ומשקאות, בשר, דגים, עופות, פירות וירקות משומרים, 

מיובשים ומבושלים, ריבות ורוטבי פירות, ביצים, חלב ומוצרי 
חלב, שמנים ושומנים אכילים, קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, 
קמח, לחם ועוגות, תבלינים, פירות וירקות טריים, בירה, מים 

מינראליים, מיצי פירות ומשקאות אחרים ללא אלכוהול, 
משקאות אלכוהוליים, מוצרי פרחים, טבק, צרכי מעשנים 

וגפרורים; שירותי פרסום בדואר ישיר; קניה ומכירה של שירותי 
סוכנות; בחירת סחורות ורכישת סחורות ליחידים ולעסקים; 

שירותי הזמנה [עבור אחרים]; שירותים קמעונאיים של חנויות 
כלבו; שירותים קמעונאיים של סופרמרקט; שירותי מזכירות; 
מתן מידע עסקי סטטיסטי; ארגון תצוגות למטרות מסחר או 
פרסום; שירותים סיוע עסקי הנוגעים לאיסוף והשכרה של 
רשימות דיוור; חקירת עסקים; שירותי ניהול עסקים לעיבוד 
מכירות המבוצעות באינטרנט; שירותי הפניה והשמה אישית; 
שירותי סוכנות אישור ייבוא-ייצוא (שירותי סוכנות ייבוא-ייצוא); 
סוכנות למנויי עיתונים; שעתוק מסמכים; תעתוק, (כולל כתיבה 
על נייר סטנסיל); השכרת ציוד משרדי; ניהול יחסי לקוחות; 

שירותי ניהול עסקיים הקשורים למסחר אלקטרוני; שירותי ניהול 
ואדמיניסטרציה לעסקים הקשורים לתוכניות למתן חסויות; 
שירותי ראיית חשבון; שירותי נדבנות, דהיינו, ארגון וניהול 
תוכניות מתנדבים ופרוייקטים של עבודות קהילתיות; שירותי 
ייעוץ, מידע והענקת עצות הנוגעים לשירותים הנזכרים למעלה; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
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musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters and office 
requisites, packaging materials, rubber and plastics 
for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, handbags, purses, 
wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, 
mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, 
playthings and sporting articles, foodstuffs and 
beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and 
cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, 
mineral water, fruit juices and other non-alcoholic 
drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, 
smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services; 
selection of goods and procurement of goods for 
individuals and businesses; ordering services [for 
others]; department store retailing services; 
supermarket retailing services; secretarial services; 
provision of business statistical information; 
organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business assistance services 
relating to compilation and rental of mailing lists; 
business investigation; business administration 
services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers 
subscriptions; document reproduction; transcription 
(including stencil-paper writing); rental of office 
equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic 
commerce; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programmes; accounting services; charitable 
services, namely organizing and conducting 
volunteer programmes and community service 
projects; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; all 
included in class 35.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; online 
banking services and financial services; credit card 
services, processing and transmission of bills and 
payments thereof, and providing insurance for 
financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; 
financial services in the nature of billing and payment 
processing services; arrangement and management 
of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real 
estate brokerage services; real estate agency 
services; housing agency services; actuarial services; 
real estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services; financial 
services provided by telecommunication means; 
financial consultancy and advisory services; home 
banking; banking services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; securities 
brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services 
and cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial clearing 
services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; electronic 
banking services; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; telephone credit cards 
services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database 
or Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; 
charitable fund raising; organizing of charitable 
collections; charitable collections; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; online payment services; rental and/or 
leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; סליקה 
ויישוב עסקות פיננסיות באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 
שירותים בנקאיים ושירותים פיננסיים מקוונים; שירותי כרטיס 
אשראי, עיבוד והעברה של חשבונות ותשלומיהם, ומתן ביטוח 
לעסקות פיננסיות; שירותי העברות כספים; העברת כספים 

באמצעים אלקטרוניים לאחרים; העברת תשלומים עבור אחרים 
באמצעות האינטרנט; שירותים פיננסיים בדמות שירותי חיוב 
ועיבוד תשלומים; הסדר וניהול של חכירה ושכירות; השכרה 
והחכרה של מקרקעין; שמאות מקרקעין; הערכת שווי נדל"ן, 

מימון נדל"ן, השקעות נדל"ן; שירותי תיווך נדל"ן; שירותי סוכנות 
נדל"ן; שירותי סוכנות דיור; שירותים אקטואריים; שירותי ניהול 

וייעוץ נדל"ן; גביית שכר דירה; השכרת משרדים (נדל"ן); 
השכרה של דירות ודירות בבניינים; מתן מידע פיננסי באמצעות 
האינטרנט; שירותי כספת ומתן שוברי נסיעה; השקעות הון; 
הערכה כספית [ביטוח, בנקאות, מקרקעין]; שירותים פיננסיים 
וניהול נכסים; ביטוח ושירותים פיננסיים; שירותים פיננסיים 

הניתנים באמצעות טלקומוניקציה; שירותי ייעוץ ועצה פיננסיים; 
בנקאות ביתית; שירותים בנקאיים הניתנים באופן מקוון ממאגרי 
נתונים ממוחשבים או באינטרנט; שירותים תיווך ניירות ערך, 
שירותי הצעות מחיר בבורסה; תיווך מניות ואגרות חוב, ניתוח 
פיננסי; שירותי כרטיס חיוב, שירותי כרטיס אשראי ושירותי 

ערבות המחאות; שירותי בנקאות, חשבונות חיסכון והשקעות; 
שירותי סליקה כספיים; אימות אשראי באמצעות רשת מידע 

ממוחשבת גלובלית; שירותי ניהול אלקטרוני לסיכונים באשראי; 
שירותי תשלום רכישה אלקטרוני ותשלום חשבונות אלקטרוני; 

שירותי חיוב וזיכוי חשבונות פיננסיים; שירותי בנקאות 
אלקטרוניים; הנפקת כרטיסים טעונים מראש בכסף, כרטיסי 
חיוב וכרטיסי חיוב (דביט); שירותי כרטיסי אשראי בטלפון; 
שירותי מידע הנוגע לכספים וביטוח, הניתנים באופן מקוון 

ממאגר נתונים ממוחשב או באינטרנט; סוכנות לגביית דמי גז 
וחשמל; הערכת עתיקות; הערכת אמנות; הערכת תכשיטים; 
הערכת מכוניות משומשות; אספקת מידע מיסים; גיוס כספי 
צדקה; ארגון התרמות צדקה; התרמות צדקה; השכרה של 
מכונות לספירה או עיבוד של שטרות ומטבעות; השכרה של 
כספומטים או במכונות בנק אוטומטיות; שירותי תשלום 

מקוונים; השכרה ו/או החכרה של כספות; שירותי ייעוץ, מידע 
ועצה הנוגעים לשירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 36.        
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; providing web-based 
multimedia teleconferencing, videoconferencing, and 
online meeting services that allow simultaneous and 
asynchronous viewing, sharing, editing, and 
discussion of documents, data, and images by 
participants via a web browser; providing customers 
with online access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-based 
applications, teleconferences, videoconferences, and 

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה); מתן שיחות ועידה 
מולטימדיה מבוססות רשת בטלפון, בווידאו ושירותי פגישות 

מקוונות, המאפשרות צפייה סימולטנית ואסינכרונית, וכן שיתוף, 
עריכה, ודיון על מסמכים, נתונים ותמונות על ידי משתמשים 
דרך דפדפן אינטרנט; מתן ללקוחות גישה מקוונת אל דוחות 
מקוונים הנוגעים לביצועים, יעילות, וסטאטוס של יישומים 

מבוססי-רשת, שיחות ועידה טלפוניות, שיחות ועידה בווידאו, 
ופגישות; מתן גישה למשתמשים אל רשתות מחשבים פרטיות 
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meetings; providing users with secure remote access 
via the Internet to private computer networks; 
providing online collaboration services allowing users 
to access applications, platforms, jointly-shared 
documents, data, task lists, and discussion forums; 
Internet broadcasting services, providing an online 
database of information regarding web-based 
broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links to 
computer database and to the Internet; electronic 
communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication of 
information (web pages), computer programs and 
data; providing telecommunications connections to 
the Internet or data bases; provision of 
telecommunication access to world-wide web 
facilities and structures; communication by computer 
terminals; communication by fibre optic networks; 
computer aided transmission of messages and 
images; facsimile transmission; message sending; 
paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means; rental 
of telecommunication equipment; electronic message 
sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of data by 
electronic means; collection, transmission and 
delivery of mail messages, still picture and/or moving 
picture information such as characters, messages, 
music and images, telegrams, information and data 
by mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed or 
uncompressed form and whether in real or delayed 
time; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that 
enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic 
bulletin board containing still picture and moving 
picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and 
message boards for transmission of messages; 
provision of online discussion forums; television 
broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; 
music broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer 
games; transmission of information relating to on-line 
shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency 
services; providing access to computer database on 
the global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and resources 
available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and 
information accessible via computer; operation of 
chat rooms (chat room services); multiple user 
access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a 
global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, 

באמצעות גישה מאובטחת מרחוק דרך האינטרנט; אספקת 
שירותי שיתוף פעולה מקוונים המאפשרים למשתמשים לגשת 
אל יישומים, פלטפורמות, מסמכים משותפים, נתונים, רשימות 
מטלות ופורומים של דיונים; שירותי שידור באינטרנט, אספקת 
מאגר נתונים מקוון של מידע הנוגע לפלטפורמת הגשת תלונות 
מבוססת אינטרנט; מתן גישה לתקשורת וקישורים למאגרי 
נתונים ממוחשבים ולאינטרנט; שירותי תקשורת אלקטרונית; 
שירותי טלקומוניקציה אינטראקטיבית; טלקומוניקציה של מידע 

(דפי אינטרנט), תוכניות מחשב ונתונים; מתן קישורי 
טלקומוניקציה לאינטרנט או למאגרי נתונים; מתן גישה 

לטלקומוניקציה למתקנים ומבנים של האינטרנט; תקשורת 
באמצעות מסופי מחשב; תקשורת באמצעות רשתות סיב 
אופטי; שידור אלקטרוני של מסרים ותמונות בעזרת מחשב; 
שידור פקס; שליחת מסרים; שירותי איתור; השכרת מודמים; 
שירותי שידור נתונים באמצעים אלקטרוניים; השכרת ציוד 
טלקומוניקציה; שירותי שליחה, קבלה והעברה של מסרים 
אלקטרוניים; איסוף, שידור ושליחה של נתונים באמצעים 

אלקטרוניים; איסוף, שידור ושליחה של הודעות דואר, מידע 
תמונות נייחות ו/או נעות כגון תווים, מסרים, מוזיקה ותמונות, 
מברקים, מידע ונתונים באמצעים מכאניים, אלקטרוניים, טלפון, 
טלקס, כבל, מחשב ולווין; שידור, העברה וקבלה של אודיו, 

וידאו, תמונות נייחות ונעות ונתונים בין אם בצורה דחוסה או לא 
דחוסה ובין אם בזמן אמיתי או דחוי; שירותים אלקטרוניים של 
העברת הודעות, ועידות רחק, והעברת הזמנות; שירותי ועידת 

רחק בוידאו; תקשורת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני 
המאפשר למשתמשים לבצע שיחה אינטראקטיבית בזמן אמת 

בין מסוף מחשב ולוח מודעות אלקטרוני המכיל מידע של 
תמונות וסרטים ומידע קולי כגון תווים; אספקת לוחות מודעות 
אלקטרוניים ולוחות הודעות להעברת מסרים; אספקת פורומי 
דיון מקוונים; שירותי שידור טלוויזיה; שידור והעברה של 

תוכניות רדיו וטלוויזיה; שידור מוזיקה; שידור מוזיקה, סרטים, 
תוכניות אינטראקטיביות, וידאו, משחקי מחשב אלקטרוניים; 

שידור מידע הנוגע לקניות מקוונות ושירותים קמעונאיים כלליים; 
שירותי שידור הזמנות וידאו (וי-או-די); שירותי סוכנות חדשות; 

מתן גישה למאגר נתונים של מחשב ברשת המחשבים 
הגלובלית לחיפוש והשגת מידע, נתונים, אתרי אינטרנט 

ומשאבים נגישים ברשתות מחשבים; מתן גישה למשתמשים 
אל מאגר נתונים ממוחשב המכיל פרסומים אלקטרוניים, לוחות 
מודעות, מאגר נתונים ומידע הנגישים דרך מחשב; הפעלת 
חדרי צ'אט (שירותי חדרי צ'אט); גישה רבת משתמשים 

לרשתות מידע גלובליות של מחשבים להעברה והפצה של מגוון 
רחב של מידע; מתן גישה לאתר ברשת מחשבים גלובלית בו 
צד שלישי יכול להציע סחורות ושירותים, לבצע ולמלא הזמנות, 

לכרות חוזים ולהוציא לפועל עסקאות; מתן גישה לאתר 
אינטראקטיבי ברשת מחשבים גלובלית לצד שלישי לשם פרסום 
מידע, מענה לבקשות וביצוע ומילוי הזמנות למוצרים, שירותים 
והזדמנויות עסקיות; שירותי תקשורת, דהיינו, שירותי מסרוני 
טקסט ונומריים דיגיטאליים; שידור מידע על ידי תקשורת 

נתונים לסיוע בקבלת החלטות; שידור מידע באמצעות מערכות 
תקשורת וידאו; שירותי ועידות רחק באינטרנט; שירותי 

תקשורת אלקטרונית להקמת חדרי צ'אט וירטואליים באמצעות 
מסרוני טקסט; אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים לפרסום 
ושידור של מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע למוצרים, 

שירותים, קשרים והזדמנויות עסקיים; אספקת לוח מודעות 
אינטראקטיבי מקוון עבור פרסום, קידום, מכירה ומכירה חוזרת 
של פריטים באמצעות רשת מחשב גלובלית; אספקת שירותי 
דואר אלקטרוני והעברת דואר אלקטרוני; תקשורת אודיו ווידאו 

באמצעות מחשבים ורשתות מחשבים, ובאמצעות רשת 
תקשורת גלובלית; מתן גישה למחשב והחכרת זמן גישה אל 
לוחות מודעות אינטראקטיביים מקוונים ומאגרי נתונים; מתן 

גישה לאתר ברשת מחשבים גלובלית בו צד שלישי יכול להציע 
סחורות ושירותים, לבצע ולמלא הזמנות, לכרות חוזים ולהוציא 

לפועל עסקאות; מתן גישה ללוחות מודעות אלקטרוניים 
לפרסום והעברה של מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע 

למוצרים, שירותים והזדמנויות עסקיות; מתן גישה ללוח שנה 
אלקטרוני, ספר כתובות ומחברת אלקטרונית, באמצעות 

רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; מתן גישה ומתקנים לווידיאו 
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respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric 
digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting 
decision making; transmission of information through 
video communication systems; web conferencing 
services; electronic communication services for 
establishing virtual chatrooms via text messaging; 
providing electronic bulletin boards for the posting 
and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online 
interactive bulletin board for the posting, promotion, 
sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video communication 
via computers and computer networks, and via a 
global communications network; providing computer 
access and leasing access time to online interactive 
bulletin boards and databases; providing access to a 
web site on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, 
services and business opportunities; providing 
access to electronic calendar, address book and 
electronic notebook, via local and global computer 
networks; providing distant video and/or telephone 
conferencing access and facilities; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-
commerce and real world business transactions; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
38.

מרחוק ו/או ועידות רחק טלפוניות; אספקת קישורי מחשב 
לאתרי אינטרנט מצד שלישי לשם קיום מסחר אלקטרוני 
ועסקאות עסקים בעולם האמיתי; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 
הנוגעים לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.
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Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; storage of electronically-stored data or 
documents; transportation information; 
shipbrokerage; car transport; air transport; vehicle 
rental; water supplying; message delivery; 
reservation (travel-); transport by pipeline; delivery of 
goods by mail order; courier services [messages or 
merchandise]; transport services in the nature of 
transport management; car rental services; car 
parking services; yacht and/or boat trips; travel 
agency services; travel reservation and travel 
information services; travel ticket agency services; 
arranging travel and information therefor, all provided 
on-line from a computer database or the Internet; 
provision of information relating to travel and tourism 
through the Internet or through telecommunication 
networks; transport of goods and passengers; 
packaging; providing road and traffic information, 
chauffeur services; loading and unloading of cargo; 
freight brokerage; removal services; brokerage for 
rental, leasing, selling, purchasing and/or chartering 
of ships and/or boats; salvage and refloating of ships 
and/or boats; piloting; gas distribution and supply; 
electricity distribution and supply; heat distribution 
and supply; water distribution and supply; mooring 
facility services; rental of warehouses; providing 
flying areas; providing toll road; rental and/or leasing 
of wheelchairs; management of parking spaces; 
rental and/or leasing of airplanes; rental and/or 
leasing of containers; rental and/or leasing of 
bicycles; rental and/or leasing of cars; rental and/or 
leasing of ships and/or boats; rental and/or leasing of 
man-powered vehicles; rental and/or leasing of 
mechanical parking systems; rental and/or leasing of 
pallets; rental and/or leasing of packaging or 
wrapping machines; rental and/or leasing of 
refrigerator; collection of domestic waste and trash; 
collection of industrial waste and trash; import-export 
clearance agencies (custom clearance); consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 39.

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; ארגון נסיעות; אחסון של 
נתונים או מסמכים המאוחסנים באופן אלקטרוני; מידע 
הובלות;עמילות ספינות; הובלה רכבית; הובלה אווירית; 

השכרת רכב; אספקת מים; משלוח הודעות; הזמנות (-נסיעות); 
הובלות בצינור; משלוח של מוצרים לפי הזמנה בדואר; שירותי 
שליחים [הודעות או סחורות]; שירותי שילוח בדמות ניהול 
שילוח; שירותי השכרת רכב; שירותי חניית רכב; מסעות 

ביאכטה ו/או בסירה; שירותי סוכנות נסיעות; שירותי הזמנות 
נסיעות ומידע נסיעות; שירותי סוכנות כרטיסי נסיעה; ארגון 
נסיעות ומידע עבורן, המסופקים כולם באופן מקוון מבסיס 

נתונים ממוחשב או מהאינטרנט; אספקת מידע הנוגע לנסיעות 
ותיירות דרך האינטרנט או דרך רשתות טלקומוניקציה; שילוח 
של סחורות ונוסעים; אריזה; אספקת מידע על דרכים ותנועה, 
שירותי נהג פרטי; העמסה ופריקה של מטען; עמילות משאות; 
שירותי פינוי; עמילות להשכרה, ליסינג, מכירה, רכישה ו/או 

חכירה של ספינות ו/או סירות; חילוץ והשטה מחדש של ספינות 
ו/או סירות; ניהוג; חלוקת ואספקת גז; חלוקת ואספקת חשמל; 
חלוקת ואספקת חימום; חלוקת ואספקת מים; שירותי מתקן 
עגינה; השכרת מחסנים; מתן אזורי טיסה; מתן כביש אגרה; 

השכרה ו/או ליסינג של כסאות גלגלים; ניהול של מקומות חניה; 
השכרה ו/או ליסינג של מטוסים; השכרה ו/או ליסינג של 

מכולות; השכרה ו/או ליסינג של אופניים; השכרה ו/או ליסינג 
של מכוניות; השכרה ו/או ליסינג של ספינות ו/או סירות; השכרה 

ו/או ליסינג של כלי רכב המופעלים בידי אדם; השכרה ו/או 
ליסינג של מערכות חניה מכניות; השכרה ו/או ליסינג של 

משטחים; השכרה ו/או ליסינג של מכונות אריזה או עטיפה; 
השכרה ו/או ליסינג של מקררים; איסוף פסולת ואשפה ביתיות; 
איסוף פסולת ואשפה תעשייתיות; סוכנויות אישור יבוא-יצוא 
(אישורי מכס); שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים 

כאמור; הנכללים כולם בסוג 39.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication of texts, 
books and journals (others than publicity texts); 
publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction 
services relating to telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, 
business management and advertising; provision of 
education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive; design of 
educational courses, examinations and qualifications; 
entertainment provided via electronic and digital 
interactive media; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; 

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; הוצאה 
לאור של כתבים, ספרים וז'ורנלים (מלבד כתבים פרסומיים); 
הוצאה לאור של דיאגרמות, דמויות ותמונות; הוצאה לאור של 
עיתונים, מגזינים וכתבי עת; שירותי חינוך, אימון והדרכה 
הנוגעים לטלקומוניקציה, מחשבים, תכנות מחשבים, עיצוב 
אתרי אינטרנט, מסחר אלקטרוני, ניהול עסקי ופרסום; מתן 
חינוך, שעשועים, הוראה, לימוד ואימון אינטראקטיביים ולא 

אינטראקטיביים; עיצוב של קורסים חינוכיים, מבחנים והכשרות; 
בידור המסופק דרך מדיה אינטראקטיבית אלקטרונית 

ודיגיטלית; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות 
האינטרנט; מתן מידע הנוגע לפעילויות חינוך, אימון, בידור, 

נופש, ספורט, חברה ותרבות; אספקה של פרסומים 
אלקטרוניים מקוונים (שאינם ניתנים להורדה); סידור, ארגון, 
אירוח ועריכת תחרויות שירה; סידור, ארגון, אירוח ועריכת 
קונצרטים; סידור, ארגון, אירוח ועריכת אירועים ותחרויות 
למטרות חינוך או בידור; סידור, ארגון, אירוח ועריכת 

שעשועונים ומשימות; שירותי משרד כרטיסים עבור בידור; 
מידע הנוגע לבידור או לחינוך, המסופק באופן מקוון ממאגר 
נתונים של מחשב או מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטאלית 
(שאינה ניתנת להורדה) מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטלית 
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arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment 
ticket agency services; information relating to 
entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from the Internet; providing 
digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; entertainment and education services relating 
to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded audio, 
visual or audiovisual material for broadcasting on 
terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services; 
rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news 
programmes for broadcasting; news reporters' 
services; information relating to sporting or cultural 
events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of television 
programmes; provision of information, data, graphics, 
sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services; provision of 
club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, 
fashion show and night club services; club services 
relating to entertainment, education and cultural 
services; arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars and 
training workshops; organizing and conducting 
exhibitions, fashion shows, educational shows and 
cultural shows and performances; art exhibition and 
gallery services; art gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, and environmental 
conservation; provision of cigar classes, wine tasting 
classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of seminars; 
animal training; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation 
of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual 
studios; providing sports facilities; providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational 
training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television programmes; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library 
services; subtitling services; sign language 
interpretation services; rental of entertainment 
software; providing video games, computer games, 
sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing 
online computer games and contests; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines; lending of arcade game equipment; 
lending of pictures; photography; translation; 
language interpretation; educational and training 
programs in the field of risk management; 

(שאינה ניתנת להורדה) מאתרי אינטרנט של אמ-פי-3 (מובינג 
פיקצ'ר אקספרטס גרופ -1 אודיו לייאר 3 ); שירותי בידור וחינוך 

הנוגעים לתכנון, הפקה והפצה של קול, דמויות, מוזיקה 
דיגיטלית, סרטים, אודיו ישיר או מוקלט, חומר ויזואלי או 

אודיו-ויזואלי לשידור על גבי כבל יבשתי, ערוצי לווין, האינטרנט, 
מערכות אלחוטיות או קוויות (וייאר-לינק) ואמצעי תקשורת 
אחרים; שירותי בידור של מוזיקה; השכרה של הקלטות קול; 
הכנה של תוכניות בידור, חינוך, תיעודיות וחדשות לשידור; 
שירותי כתבי חדשות; מידע הנוגע לארועי ספורט או תרבות, 
אקטואליה וחדשות מתפרצות המסופק דרך שידורי טלוויזיה 
בלווין, האינטרנט, או אמצעים אלקטרוניים אחרים; הפקת 

תוכניות טלויזיה ורדיו והפקת סרטים; הכנה והפקה של תכניות 
טלויזיה; מתן מידע, נתונים, גרפיקה, קול, מוזיקה, סרטי וידאו, 
אנימציה וטקסט למטרות בידור; שירותי משחקים; אספקה של 
מתקני פנאי מועדונים, ספורט והתעמלות; הופעות של להקות; 
שירותים של מועדונים, דיסקוטקים, תצוגות אופנה ומועדוני 
לילה; שירותי מועדון הקשורים לשירותי בידור, חינוך ותרבות; 
ארגון, עריכה ואספקה של כנסים, ועידות, קונגרסים, סמינרים 

וסדנאות אימונים; ארגון וקיום תערוכות, תצוגות אופנה, 
תערוכות חינוכיות ותערוכות והופעות תרבות; שירותי תערוכת 
אומנות וגלריה; שירותי גלריית אומנות הנוגעים להחכרת יצירות 

אומנות; שירותי הדרכה בתחום הגהות ובטיחות בעבודה, 
ושימור הסביבה; מתן שיעורי עישון סיגר, שיעורי טעימות יין; 

מתן מידע חינוכי על חומרי מחקר וסוכנות עבורם; סידור, ארגון, 
תכנון וניהול של סמינרים; אילוף חיות; הנחיה בהפקת תכניות 
שידור; שירותי הוראה, הנוגעים לתפעול של מכונות וציוד, כולל 
ציוד אודיו-ויזואלי, המשמש להפקה של תכניות שידור; אספקת 
אולפני אודיו וויזואל; אספקת מתקני ספורט; אספקת מתקנים 
לסרטים, הצגות, מחזות, מוזיקה או הדרכה חינוכית; סוכנויות 

הזמנות עבור בידור; השכרה והחכרה של סרטי קולנוע 
(סינ-פילם); השכרה והחכרה של כלים מוזיקליים; השכרה 
והחכרה של תכניות טלוויזיה; השכרה והחכרה של מקלטי 
טלוויזיה; ספריות השאלה; שירותי ארכיון ספריה; שירותי 
כתיבת כתוביות; שירותי תרגום לשפת סימנים; השכרה של 
תוכנות בידור; אספקת משחקי וידאו, משחקי מחשב, שמע או 
דמויות, או סרטים דרך רשתות טלקומוניקציה או מחשבים; 

אספקת משחקי ותחרויות מחשב מקוונות; השכרה של קלטות 
וידאו מוקלטות מראש; השכרה והחכרה של מכונות משחקים; 
השאלת ציוד משחקי ארקייד; השאלת תמונות; צילום; תרגום; 
מתורגמנות; תכניות חינוך והדרכה בתחום ניהול סיכונים; 
תכניות חינוך והדרכה הנוגעות להענקת תעודות; אספקת 
חדשות; שירותי לוטו; שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים 

לשירותים הנזכרים מעלה; הנכללים כולם בסווג 41.               
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educational and training programs relating to 
certification; provision of news; lottery services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
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; computer services 
in connection with transmitting information, data, 
documents, and images over the Internet; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) services providing software in 
the fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of multiple 
software applications; technical support services 
relating to computer software and applications 
provided online, by email and by telephone; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, and 
exchange documents; computer technology advice 
provided to Internet users by means of a support 
hotline; computer service relating to creating indexes 
of information, sites and resources on computer 
networks; providing search engines; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, 
portable computers and handheld computers; design 
of personal digital assistants and personal media 
players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer 
services; computer programming; computer 
integration services; computer analysis services; 
computer programming in relation to the defence 
against virus; computer system software services; 
providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; design 
and development of webpages; hosting webpages for 
others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical 
information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to customized 
searching of computer databases and websites; 
computer and electronic signal coding and decoding; 
conversion of physical data and documents into 
electronic media format; testing and evaluation 
services; architectural and design services; interior 
designs of buildings, offices and apartments; 
computer and network information services; provision 
of computer security risk management programs; 
computer security information, knowledge, and 
testing services; quality assurance services; 
computer services relating to certification of business 
transactions and preparation of reports therefor; 
access control to (security services for-) computers, 
electronic networks and databases; security of data 
transmission and of transactions via computer 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב; שירותי מחשבים, הקשורים לשידור מידע, 

נתונים, מסמכים ודמויות דרך האינטרנט; שירותי ספק שירותי 
יישומים (איי-אס-פי), דהיינו, אירוח יישומי תוכנות מחשב עבור 
אחרים; שירותי ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי) המספקים 
תוכנות בתחומי ועידות מבוססות אינטרנט, ועידות אודיו, 

הודעות אלקטרוניות, שיתופי פעולה במסמכים, שיחות ועידה 
בווידאו, ועיבוד שיחות ושמע; אספקת תוכנות מקוונות שאינן 
ניתנות להורדה המאפשרות יכולת פעולה הדדית של יישומי 

תוכנה מרובים; שירותי תמיכה טכנית הנוגעים לתוכנות מחשב 
ויישומים הניתנים באופן מקוון, בדואר אלקטרוני ובטלפון; 
שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים 
רשומים לצורך השתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתים, 
יצירת קהילות וירטואליות, עיסוק ברישות חברתי, וחילופי 

מסמכים; ייעוץ בנושא טכנולוגיית מחשב המסופק למשתמשי 
אינטרנט באמצעות קו-חם לתמיכה; שירותי מחשב הנוגעים 

ליצירת אינדקסים של מידע, אתרים ומשאבים ברשתות מחשב; 
אספקת מנועי חיפוש; עיצוב מחשבים, מחשבי מחברת, 

מחשבים נישאים, מחשבים ניידים ומחשבי כף יד; עיצוב של 
עוזרים דיגיטאליים אישיים ונגני מדיה אישיים; עיצוב של 
טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; עיצוב של מצלמות 
דיגיטאליות; שירותי מחשב; תכנות מחשבים; שירותי 

אינטגרציית מחשבים; שירותי ניתוח מחשבים; תכנות מחשבים 
הנוגע להגנה מפני וירוסים; שירותי תוכנת מערכת מחשב; מתן 
שירותי חיבור ישיר בין משתמשי מחשב עבור החלפת נתונים; 
עיצוב תוכנות מחשב; עיצוב מערכות מחשב; עיצוב ופיתוח של 
דפי אינטרנט; אירוח דפי אינטרנט עבור אחרים; אירוח תוכנת 
אפליקציית מחשב לשם חיפוש ואחזור מידע ממאגרי נתונים 

ורשתות מחשב; מתן מידע טכני לבקשה ספציפית של משתמשי 
הקצה באמצעות טלפון או רשת מחשב גלובלית; שירותי ייעוץ 
הנוגעים לתוכנות מחשב; שירותי מחשב הנוגעים לחיפוש 

מותאם אישית של מאגרי נתונים ממוחשבים ואתרי אינטרנט; 
קידוד ופיענוח קודים של מחשבים ואותות אלקטרוניים; המרת 
נתונים ומסמכים פיזיים אל פורמט מדיה אלקטרונית; שירותי 
בחינה והערכה; שירותי ארכיטקטורה ועיצוב; עיצובי פנים של 
בניינים, משרדים ודירות; שירותי מידע של מחשב ורשת; 
אספקת תכניות ניהול סיכונים באבטחת מחשבים; שירותי 

מידע, ידע, ובחינה של אבטחת מחשב; אספקת שירותי בקרת 
איכות; שירותי מחשב הנוגעים להסמכה של עסקות והכנת 
דוחות עבורם; בקרת גישה אל (שירותי ביטחון עבור-) 

מחשבים, רשתות ומסדי נתונים אלקטרוניים; אבטחה של 
העברת נתונים ועסקות באמצעות רשתות מחשבים; ייעוץ 
בתחום אבטחת נתונים; ייעוץ טכנולוגי הנוגע לאבטחת 

טלקומוניקציה; שירותי אבטחת רשתות תקשורת ממוחשבות; 
אספקת מידע בתחומי אבטחת אינטרנט, הוורלד וייד ווב 
ורשתות תקשורת ממוחשבות ושידור מאובטח של נתונים 

ומידע; שירותי ייעוץ בתחומי אבטחת אינטרנט, הוורלד וייד ווב 
ורשתות תקשורת ממוחשבות, שירותי אבטחת מידע, שידור 
מאובטח של נתונים ומידע; שירותי אימות לאבטחת מחשבים; 
אימות מקוון של חתימות אלקטרוניות; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 
הנוגעים לשירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 42.                 
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networks; consultancy in the field of data security; 
technological consultancy concerning securing 
telecommunications; computerized communication 
network security services; providing information in 
the fields of Internet, world wide web and 
computerized communication network security and 
the secure transmission of data and information; 
consulting services in the fields of Internet, world 
wide web and computerized communication network 
security services, information security services, 
secure data and information transmission services; 
authentication services for computer security; on-line 
authentication of electronic signatures; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 42.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; social work services; 
dating services; legal services; domain name 
registration services; guard and security services; 
personal safety services; rental of apparel; providing 
protection services through electric central stations 
for intruders, burglar and fire protection systems; 
intruder and burglar alarms monitoring services, fire 
and flood detecting device and alarm monitoring 
services; house keeping and maid services; licensing 
of digital data, still images, moving images, audio and 
text; creation, compilation and maintenance of a 
register of domain names; baggage inspection for 
security purposes; personal background investigation 
services; security services for the protection of 
property and individuals; funeral services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי 
הפרט; שירותי עבודה סוציאלית; שירותי היכרויות; שירותים 
משפטיים; שירותי רישום שמות דומיינים; שירותי שמירה 
ואבטחה; שירותי ביטחון אישיים; השכרה של הלבשה; מתן 

שירותי הגנה דרך תחנות מרכזיות חשמליות למערכות פולשים, 
פריצה וכיבוי אש; שירותי ניטור אזעקות פולש ופורץ, שירותי 
ניטור מערכות זיהוי ואזעקת אש והצפה; שירותי אחזקת בית 
ועוזרת; רישוי של נתונים דיגיטליים, תמונות סטילס, תמונות 
נעות, אודיו וטקסט; יצירה, איסוף ותחזוקה של מרשם שמות 
דומיין; בדיקות מטען למטרות ביטחון; שירותי חקירות רקע 

אישיים; שירותי אבטחה להגנה על קניין ויחידים; שירותי לוויה; 
שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים כאמור; 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)

Hong Kong, 09/07/2014, No. 303061133 הונג קונג, 09/07/2014, מספר 303061133

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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 Owners

Name: Alibaba Group Holding Limited

Address: One Capital Place, 4th Floor, P.O.B. 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman 
Islands

Corporation of the Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל
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Trade Mark No. 270225 מספר סימן

Application Date 30/11/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1259249 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd.

שם: הדקלאים, אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ

Address: Hamelacha St. 19, Rosh Ha'hayn, 4809149, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 19, ראש העין, 4809149, 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: 29 סוג: 29

Dried dates, cooked dates, processed dates; the 
origin of the goods is from Jordan 

תמרים יבשים, תמרים מבושלים, תמרים מעובדים, מקור 
הטובין מאזור הירדן.                               

Class: 31 סוג: 31

Uprocessed dates, fresh dates, natural dates; the 
origin of the goods is from Jordan .

תמרים טריים, תמרים לא מעובדים, תמרים טבעיים, מקור 
הטובין מאזור הירדן.                                   
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Trade Mark No. 270238 מספר סימן

Application Date 03/12/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Owners

Name: Trade Wind Brands, LLC

Address: 333 Washington Street, City of Jersey City,, 
State of New Jersey, 07302, U.S.A.

A Delaware Limited Liability Company 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Gin;  included in class 33  ג'ין; הנכלל בסוג 33             

כ"ז אב תשע"ו - 24231/08/2016



Trade Mark No. 270239 מספר סימן

Application Date 03/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Trade Wind Brands, LLC

Address: 333 Washington Street, City of Jersey City,, 
State of New Jersey, 07302, U.S.A.

A Delaware Limited Liability Company 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Gin;  included in class 33 ג'ין; הנכלל כולם בסוג 33     

כ"ז אב תשע"ו - 24331/08/2016



SLIMMOLOGY

Trade Mark No. 270244 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Haakademia Leharzaia Velechituv Haguf שם: האקדמיה להרזיה וחיטוב הגוף

Address: Moshav Hodaia 65, Hodaia, 79854, Doar Na 
Hof Ashkelon, Israel

כתובת : מושב הודיה 65, דואר נע חוף אשקלון, הודיה, 79854, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Itzhak Katz

Address: 7 Haim Gilad, Petach Tikva, 4937754, Israel

שם: איציק כץ, עו"פ

כתובת : חיים גלעד 7, פתח תקוה, 4937754, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Personal fitness training and other sporting activities, 
body shaping and consultancy for personal training 
related to sports.

שירותים אישיים להתעמלות ופעילות ספורט אחרות, עיצוב 
הגוף וייעוץ עבור שירותי אימון אישיים הקשורים לספורט.         

                                      

כ"ז אב תשע"ו - 24431/08/2016



Trade Mark No. 270368 מספר סימן

Application Date 14/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225894 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Table serving implements, namely,  cutlery, knives, 
forks, spoons, blades, scissors, choppers and 
cleavers in this class; tableware; dinnerware; razors 
and shavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
nutcrackers; can openers, non-electric; vegetable 
peelers, non-electric; vegetable choppers;  vegetable 
knives; vegetable slicers; oyster openers; pizza 
cutters; tongs; parts and accessories in this class for 
all of the aforesaid goods.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers, 
kitchenware, glassware, dinnerware, cookware, 
servingware, tableware (other than cutlery), 
earthenware, vases and kitchen gadgets including 
but not limited to basins, bowls, non-electric beaters, 
bottle openers, trays, butter dishes and covers, bread 
baskets, bread bins, food boxes, trays, casserole 
dishes, canisters, cheese plates and platters, coffee 
grinders, coffee percolators, coffee pots, cookery 
moulds, cooking pots, cooking utensils, coolers, 
corkscrews, crockery, cups, cutting/chopping boards, 
decanters, dish covers, dishes, drinking vessels, 
flasks, frying pans, goblets, glasses, graters, ice 
pails, jars, non-electric fruit and/or vegetable juicers, 
jugs, non-electric kettles, kitchen containers, kitchen 
mixers, knife rests, lazy susans, liqueur sets, lunch 
boxes, cocktail shakers, mugs, napkin holders, 
napkin rings, pepper pots, pitchers, pie servers, pots, 
plates, salt shakers, rolling pins, scoops, table 
serving implements, saucepans, shakers, spice sets, 
spoons for kitchen use, stoppers, kitchen storage 
containers, strainers, sugar bowls, tea infusers, tea 
services, tea strainers, toothpick holders, trivets, 
urns, vessels of metal for making ices and iced 
drinks, vegetable dishes, waffle irons, whisks and 
wine tasters, salt and pepper grinders.

כ"ז אב תשע"ו - 24531/08/2016



 Owners

Name: Sky Chain Trading Limited

Address: 2001 Central Plaza, 18 Harbour Road, 
Wanchai, Hong-Kong, People's Republic of China

(Hong Kong 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

Class: 24 סוג: 24

Bed covers, including, bed blankets, duvets, bed 
spreads, comforters, throw rugs, and quilts; bed 
linens, including, bed sheets, pillow cases, quilts, 
quilt covers, duvet covers, blanket covers, under 
blankets, valances; bath linen, including face 
washers, towels (of any size); napery and table linen, 
including table cloths, table napkins, serviettes, table 
runners, place mats made of textile, and coasters 
made of textile; cushion covers; window dressings 
made of textile, including curtains, drapes, and 
valances; furniture covers; wall hangings made of 
textile; and fabrics; and textile articles not included in 
other classes.

כ"ז אב תשע"ו - 24631/08/2016



Trade Mark No. 270371 מספר סימן

Application Date 16/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225904 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, science as 
well as in agriculture; molecules derived from 
biotechnologies; cells; cell lines; nucleic acids; 
proteins; recombinant proteins; peptides; peptide 
antigens; blood serum; biotechnological products for 
research and diagnosis; microorganisms; viruses, 
cells, biological, bacteriological or viral preparations, 
other than for nucleic acids.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical for human and veterinary use for the 
treatment of autoimmune diseases, inflammation, 
cancer, infectious diseases, diseases of the central 
nervous system, cardiovascular diseases, 
neurodegenerative and chronic diseases; medical, 
biological, biotechnological, protein, virological, 
immunological, bacteriological, chemical, enzymatic 
and pharmaceuticals preparations and products for 
medical and veterinary use; diagnostic
products for medical, pharmaceutical and veterinary 
use; cell, microorganisms or viruses cultures for 
medical and veterinary use; adjuvants for medical or 
veterinary use; antibiotics, vaccines, viruses, viral 
vectors, nucleic acids, proteins, recombinant 
proteins, peptides,
peptide antigens, blood serum, antibodies and 
fragments thereof, and cells for medical, 
pharmaceutical and veterinary use; viral substances, 
immunological substances, bacterial substances, 
enzymatic substances for human and veterinary 
medicine; antibodies and fragments thereof; 
antibodies and antibody fragments.

כ"ז אב תשע"ו - 24731/08/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: VALNEVA

Address: 70 rue Saint Jean de Dieu, F-69007 Lyon, 
France

(France Société Européenne)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 42 סוג: 42

Scientific research services for medical purposes; 
scientific research for medical, pharmaceutical and 
veterinary use; scientific and industrial research, 
particularly in the field of biology, cellular and 
molecular biology, biotechnology, bacteriology, 
immunology, genetics, gene study, medicine, 
pharmacology, virology, chemistry; scientific research 
relating to vaccines, antibiotics and immunological 
products for human and veterinary use; research and 
development of new products for others; evaluations, 
estimates, research and reports in the scientific, 
medical and veterinary fields; development and 
design of technologies and means for scientific and 
industrial research, in particular to obtain and prepare 
cells, cell lines, viruses, proteins, animal and human 
materials; development of vaccines, antibiotics and 
immunological products for human and veterinary 
use; conducting diagnostic and prognostic analyses 
of animal and human diseases, cells, cell lines, 
animal and human materials, microorganisms, 
molecules; scientific expert opinions.

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

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

France, 16/01/2014, No. 14 4 061 026 צרפת, 16/01/2014, מספר 026 061 4 14

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 24831/08/2016



Trade Mark No. 270372 מספר סימן

Application Date 10/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225918 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Materials for non-metallic floors; wood materials and 
processed wood for construction; non- metallic 
laminated boards for walls; wall linings, not of metal, 
for building; parquet floor; floor coverings made of 
wood and derived timber products; floors made of 
sheets; rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, 
pitch and bitumen; transportable buildings, not of 
metal; monuments, not of metal; building panels not 
of metal; non-metallic boards for floor coverings; non-
metallic boards for construction, non-metallic boards 
for dividers and partitions; fiberboards; laminate 
flooring; panels not of metal for doors, covering for 
boards (not of metal), chipboard, non-metallic 
laminated boards, plywood boards, veneered boards, 
boards of wood fiber bound with resin and 
particleboards, laminated fiberboards, wood boards, 
particleboards, laminated boards (not of metal) for 
building, boards for floors (not of metal), laminated 
floors of wood and derived timber products, non-
metallic floors, coverings, not of metal, for building, 
parquet boards, wood for building. 

Class: 20 סוג: 20

Goods of wood, cork, cane, reed, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother- of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics, not included in other classes; wooden 
boards for furniture; boards of derived timber 
products for furniture; furniture of wood, furniture 
parts and components of wood and of derived timber 
products; doors for furniture, wooden panels for 
furniture and shelves for furniture of wood and 
derived timber products; boards for furniture of wood 
and derived timber products; boxes of wood, kits of 
furniture made of wood and derived timber products; 
benches made of wood and derived timber products 
(furniture); table tops, boards in the form of furniture 
and kit of parts for mounting boards of wood and 
derived timber products; cabinets of wood and 
derived timber products, furniture of wood and 
derived timber products for the kitchen

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

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

כ"ז אב תשע"ו - 24931/08/2016



 Owners

Name: FINANCIERA MADERERA, S.A.

Address: Formaris, s/n, E-15884 Santiago de 
Compostela (A Coruña), Spain

(España sociedad anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 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

Spain, 09/07/2014, No. 3519011 ספרד, 09/07/2014, מספר 3519011

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

כ"ז אב תשע"ו - 25031/08/2016



Trade Mark No. 270389 מספר סימן

Application Date 23/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1226055 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising the sale of goods and services of others 
through the distribution of printed material and 
through the distribution of audio and online 
multimedia materials over the Internet; direct mail 
advertising of wares of others; Business 
management namely advice and information 
concerning commercial business management; 
Advice in the field of business management and 
marketing; Assistance and advice regarding business 
organization and management; business
administration namely business administration 
services in the field of food and nutrition; providing 
office functions namely managing office functions in 
the nature of mail sorting, handling and receiving 
filing documents; administration of employee benefit 
plans.

Class: 36 סוג: 36

Insurance administration and brokerage; financial 
analysis and consultation; monetary exchange; real 
estate brokerage and consultancy; organization of 
collections namely debt collection; charity fundraising 
and financial sponsorship of projects in the field of 
food and nutrition.

כ"ז אב תשע"ו - 25131/08/2016



Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing seminars and 
workshop in the field of food and nutrition; providing 
of training in the field of food and nutrition; 
entertainment in the nature of culinary and nutrition 
competitions and events; organizing community 
sporting and cultural events in the field of food and 
nutrition; academies [education]; practical training 
demonstration; education information; recreation 
information; gymnastic instruction; correspondence 
courses; organizing
cookery courses; arranging of contests; organization 
of sports competitions; organization of competitions 
[education or entertainment]; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of shows [impresario services]; 
arranging and conducting of concerts; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
colloquiums; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; arranging 
and conducting of workshops [training]; party 
planning (entertainment); publication of books; 
publication of texts, other than publicity texts; 
publication of electronic books and journals online; 
electronic desktop publishing; presentation of live 
performances; game services provided on-line from a 
computer network.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of nutrition; 
scientific research in the field of nutrition; biological 
research; design of new productsand development in 
the food and nutrition sectors; all of the aforesaid 
services being for the development of sustainable 
forms of food production which are then shared with 
decision-makers; design and development of on-line 
computer software systems; design and development 
of
computer hardware and software, namely, database 
development services, namely configuration and 
customization of computer databases containing 
information regarding food and nutrition.

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

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

Italy, 13/05/2014, No. MI2014C00489 MI2014C00489 איטליה, 13/05/2014, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 25231/08/2016



 Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni

Address: Via Mantova, 166, I-43100 Parma, 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

כ"ז אב תשע"ו - 25331/08/2016



Trade Mark No. 270410 מספר סימן

Application Date 16/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0997565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAINESE - S.P.A.

Address: Via dell'Artigianato, 35, Molvena (VI), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective clothing; protective helmets for sports, 
namely protective helmets for motoring, motorcycling, 
cycling, skiing and mountaineering; safety goggles, 
protective visors; eyewear; sports eyewear; eyewear 
accessories, namely straps, cords, chains and cases; 
mouse pads; scuba equipment, namely goggles, 
masks, diving suits, diving gloves; cases for mobile 
phone; cases for diskettes and compact disks; CD 
cases; DVD cases; computer carrying cases; camera 
cases; triggering software for inflatable protective 
devices.

כ"ז אב תשע"ו - 25431/08/2016



Trade Mark No. 270434 מספר סימן

Application Date 07/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, game, meat extracts; processed 
meat, frozen meat, dried meat, fried meat, meat 
jellies, meat juices; milk and milk products, namely 
milk, UHT milk, cheese, white cheese, cheese made 
of goat milk, cream cheese, yoghurt, ayran (drink 
based on yoghurt), cream, milk powder, milk based 
beverages containing fruits; edible oils and fats, 
butter, margarine; peanut butter, hazelnut paste, 
tahini (sesame seed paste); jams, marmalades, fruit 
jellies; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות, בשר ציד, תמציות בשר; בשר מעובד, בשר 
קפוא, בשר מיובש, בשר מטוגן, מקפאי בשר, מיצי בשר; חלב 
ומוצרי חלב, דהיינו חלב, חלב עמיד, גבינה, גבינה לבנה, גבינה 
עשויה מחלב עזים, גבינת שמנת, יוגורט, איירן (משקה על 
בסיס יוגורט), שמנת, אבקת חלב, משקאות על בסיס חלב 
המכילים פירות; שמנים ושומנים למאכל, חמאה, מרגרינה; 
חמאת בוטנים, ממרח אגוזי לוז, טחינה (ממרח שומשום); 

ריבות, ריבה (מרמלדה), מקפאי פירות; הנכללים כולם בסוג 29
                                                                               . 

                                                          

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastry and bakery products, namely, pies, 
cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, 
puddings, ready cake mixes, desserts, namely, 
bakery desserts, chocolate desserts, desserts 
confectionery and desserts made of flour; honey, 
royal jelly for human consumption, propolis for 
human consumption; flavorings, other than essential 
oils, vanilla flavorings, sauces, tomato sauce, spices; 
flour for food, semolina, starch for food; granulated 
sugar, cube sugar, powdered sugar; confectionery, 
chocolates, chocolate bars, candies, biscuits, 
chocolate wafers, crackers; molasses syrup for food; 
all included in class 30.

לחם, דברי מאפה ומוצרי מאפייה, דהיינו, פשטידות (פאי), 
עוגות, סופגניות, מופינים, טארטים (עוגות), פיצות, כריכים, 
רפרפות, תערובות מוכנות לעוגה, קינוחים, דהיינו, קינוחי 
מאפייה, קינוחי שוקולד, קינוחי ממתקים וקינוחים עשויים 
מקמח; דבש, מזון מלכות לצריכת בני אדם, פרופוליס (דבק 
דבורים) לצריכת בני אדם; חומרי טעם זולת שמנים אתריים, 

חומרי טעם וניל, רטבים, רוטב עגבניות, תבלינים; קמח למאכל, 
סולת, עמילן למאכל; סוכר גרגירי, קוביות סוכר, אבקת סוכר; 
ממתקים, שוקולד, טבלאות שוקולד, ממתקים, ביסקוויטים, 
וופלים שוקולד, קרקרים; סירופ דבשה למאכל; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         
                                                                                    

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, spring water, table water, soda water, 
tonic water; fruit drinks and fruit juices, namely, apple 
juice, grape juice; vegetable juices, namely, turnip 
juice, tomato juice; concentrates syrups or powders 
used in the preparation of fruit drinks; soft drinks, 
carbonated soft drinks, soda pops; all included in 
class 32.

מים מינרליים, מי מעיינות, מי שולחן, מי סודה, מי טוניק; 
משקאות מפירות ומיצי פירות, דהיינו, מיץ תפוחים, מיץ ענבים; 
מיצי ירקות, דהיינו, מיץ לפת, מיץ עגבניות; תרכיזים, סירופים 
או אבקות המשמשים להכנת משקאות מפירות; משקאות קלים, 
משקאות קלים מוגזים, משקאות סודה (מוגזים ומומתקים); 

הנכללים כולם בסוג 32.                                                     
                    

כ"ז אב תשע"ו - 25531/08/2016



 Owners

Name: KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Beyşehir Yolu Üzeri, Merkez, Konya, Turkey

Turkish company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

כ"ז אב תשע"ו - 25631/08/2016



Trade Mark No. 270435 מספר סימן

Application Date 07/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, game, meat extracts; processed 
meat, frozen meat, dried meat, fried meat, meat 
jellies, meat juices; milk and milk products, namely 
milk, UHT milk, cheese, white cheese, cheese made 
of goat milk, cream cheese, yoghurt, ayran (drink 
based on yoghurt), cream, milk powder, milk based 
beverages containing fruits; edible oils and fats, 
butter, margarine; peanut butter, hazelnut paste, 
tahini (sesame seed paste); jams, marmalades, fruit 
jellies; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות, בשר ציד, תמציות בשר; בשר מעובד, בשר 
קפוא, בשר מיובש, בשר מטוגן, מקפאי בשר, מיצי בשר; חלב 
ומוצרי חלב, דהיינו חלב, חלב עמיד, גבינה, גבינה לבנה, גבינה 
עשויה מחלב עזים, גבינת שמנת, יוגורט, איירן (משקה על 
בסיס יוגורט), שמנת, אבקת חלב, משקאות על בסיס חלב 
המכילים פירות; שמנים ושומנים למאכל, חמאה, מרגרינה; 
חמאת בוטנים, ממרח אגוזי לוז, טחינה (ממרח שומשום); 

ריבות, ריבה (מרמלדה), מקפאי פירות; הנכללים כולם בסוג 29
                                                                                . 

                                                  

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastry and bakery products, namely, pies, 
cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, 
puddings, ready cake mixes, desserts, namely, 
bakery desserts, chocolate desserts, desserts 
confectionery and desserts made of flour; honey, 
royal jelly for human consumption, propolis for 
human consumption; flavorings, other than essential 
oils, vanilla flavorings, sauces, tomato sauce, spices; 
flour for food, semolina, starch for food; granulated 
sugar, cube sugar, powdered sugar; confectionery, 
chocolates, chocolate bars, candies, biscuits, 
chocolate wafers, crackers; molasses syrup for food; 
all included in class 30.

לחם, דברי מאפה ומוצרי מאפייה, דהיינו, פשטידות (פאי), 
עוגות, סופגניות, מופינים, טארטים (עוגות), פיצות, כריכים, 
רפרפות, תערובות מוכנות לעוגה, קינוחים, דהיינו, קינוחי 
מאפייה, קינוחי שוקולד, קינוחי ממתקים וקינוחים עשויים 
מקמח; דבש, מזון מלכות לצריכת בני אדם, פרופוליס (דבק 
דבורים) לצריכת בני אדם; חומרי טעם זולת שמנים אתריים, 

חומרי טעם וניל, רטבים, רוטב עגבניות, תבלינים; קמח למאכל, 
סולת, עמילן למאכל; סוכר גרגירי, קוביות סוכר, אבקת סוכר; 
ממתקים, שוקולד, טבלאות שוקולד, ממתקים, ביסקוויטים, 
וופלים שוקולד, קרקרים; סירופ דבשה למאכל; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         
                                                                                    

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, spring water, table water, soda water, 
tonic water; fruit drinks and fruit juices, namely, apple 
juice, grape juice; vegetable juices, namely, turnip 
juice, tomato juice; concentrates syrups or powders 
used in the preparation of fruit drinks; soft drinks, 
carbonated soft drinks, soda pops; all included in 
class 32

מים מינרליים, מי מעיינות, מי שולחן, מי סודה, מי טוניק; 
משקאות מפירות ומיצי פירות, דהיינו, מיץ תפוחים, מיץ ענבים; 
מיצי ירקות, דהיינו, מיץ לפת, מיץ עגבניות; תרכיזים, סירופים 
או אבקות המשמשים להכנת משקאות מפירות; משקאות קלים, 
משקאות קלים מוגזים, משקאות סודה (מוגזים ומומתקים); 

הנכללים כולם בסוג 32.                                                     
                  

כ"ז אב תשע"ו - 25731/08/2016



 Owners

Name: KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Beyşehir Yolu Üzeri, Merkez, Konya, Turkey

Turkish company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

כ"ז אב תשע"ו - 25831/08/2016



ASK

Trade Mark No. 270445 מספר סימן

Application Date 07/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEMPO BEVERAGES LTD שם: טמפו משקאות בע"מ

Address: P.O.B. 127, Natanya, 42107, Israel כתובת : ת.ד. 127, נתניה, 42107, 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: 32 סוג: 32

Beers ; included in class 32 בירה; הנכללת כולם בסוג 32       

כ"ז אב תשע"ו - 25931/08/2016



Trade Mark No. 270446 מספר סימן

Application Date 07/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Hatextile, 2 Koifman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : בית הטקסטיל, רח' קויפמן 2, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; underwear; all included in class 25 הלבשה; הלבשה תחתונה; הנכללים בסוג 25                   

כ"ז אב תשע"ו - 26031/08/2016



אוריאנדי
oriendi

Trade Mark No. 270468 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1290353 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Kinnereth Farm - Date products Agricultural 
Cooperative Association Ltd.

שם: חצר כנרת - מוצרי תמר אגש"ח בע"מ

Address: D.N. Jordan Valley, Kinnereth Group, 15118, 
Israel

כתובת : ד"נ עמק הירדן, כנרת קבוצה, 15118, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosi Haham

Address: Issachar  5, Kiryat Motzkin, 26375, Israel

שם: עו"ד יוסי חכם

כתובת : יששכר 5, קרית מוצקין, 26375, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

preserved, ,dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; all included in class 29

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים ; ריבות, מרקחות 
לפתנים; הנכללים כולם בסוג 29                                     

Class: 30 סוג: 30

Ices; honey;  sauces (condiments); spices; all 
included in class 30.

גלידות, דבש, רטבים (נותני טעם) ; תבלינים הנכללים כולם 
בסוג 30               

כ"ז אב תשע"ו - 26131/08/2016



Trade Mark No. 270471 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kinnereth Farm - Date products Agricultural 
Cooperative Association Ltd.

שם: חצר כנרת - מוצרי תמר אגש"ח בע"מ

Address: D.N. Jordan Valley, Kinnereth Group, 15118, 
Israel

כתובת : ד"נ עמק הירדן, כנרת קבוצה, 15118, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosi Haham

Address: Issachar  5, Kiryat Motzkin, 26375, Israel

שם: עו"ד יוסי חכם

כתובת : יששכר 5, קרית מוצקין, 26375, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved,,dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; all included in class 29

 פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
לפתנים,; הנכללים כולם בסוג 29                               

Class: 30 סוג: 30

Ices; honey, treacle; sauces (condiments); spices; all 
included in class 30

גלידות, דבש, רטבים (נותני טעם) ; תבלינים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                         

כ"ז אב תשע"ו - 26231/08/2016



Trade Mark No. 270547 מספר סימן

Application Date 04/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1226379 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word NAKHLA in English 
and Arabic.

 Owners

Name: Nakhla Tobacco. CO. S.A.E

Address: 3, Soliman Al Halabi Street, Azbakia, Cairo, 
Egypt

(Egypt S.A.E)

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: 34 סוג: 34

Tobacco whether manufactured or unmanufactured, 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, cigarettes, cigarillos, tobacco 
substitutes sold separately or blended with tobacco, 
none being for medicinal or curative purpose, snuff, 
smokers' articles included in this class, cigarette 
papers, cigarette tubes and matches.

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

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

Egypt, 18/12/2013, No. 296383 מצרים, 18/12/2013, מספר 296383

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 26331/08/2016



Trade Mark No. 270565 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1226565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thomas Cook Group plc

Address: 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, 
London, EC1A 4HD, United Kingdom

(England & Wales Public Limited 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: 39 סוג: 39

Travel agency services (excluding those for lodging), 
travel advisory services; organisation and booking of 
travel for package holidays; arranging of tours and 
excursions; air transport; railway transport; car 
transport; bus transport; boat transport; truck 
transport; packaging of goods; freight brokerage, 
freight forwarding; conducting of travel tours, 
escorting of travellers; booking of seats and travel 
reservations for travel and for tickets; advisory and 
information services relating to transportation travel 
and tourism; delivery of goods; parcel delivery; 
parking place rental; rental of cars; rental of 
aeroplanes, ships and boats.

Class: 43 סוג: 43

Travel agency services for arranging temporary 
accommodation; package holiday services for 
arranging temporary accommodation; temporary 
accommodation services, namely booking and rental 
of villas, homes, estates, apartments; rental of hotel 
accommodation; tourist homes; booking of temporary 
accommodation; services for providing food and 
drink; providing reviews and information relating to 
temporary accommodation via computer networks 
and global information networks.

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

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

European Union, 30/09/2013, No. 12183539 האיחוד האירופי, 30/09/2013, מספר 12183539

Class: 43 סוג: 43

כ"ז אב תשע"ו - 26431/08/2016



Trade Mark No. 270572 מספר סימן

Application Date 13/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1226665 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents for use in automated test systems; 
reagents for analytical tests; reagents for industrial 
use; reagents for use in science; reagents for 
laboratory use; reagents for use in molecular biology, 
biotechnology, microbiology, and bacteriology; 
reagents for nucleic acid amplification; reagents for 
use in forensic analysis; reagents for blood grouping; 
reagents for use in environmental testing and 
environmental analysis; reagents for testing water 
and other liquids; reagents for testing aqueous 
solutions; reagents for biological processing; 
reagents for use in nucleic acid characterisation and 
nucleic acid sequencing; reagents for protein 
identification and analysis; chemicals for use in tests 
to detect diseases in plant life; reagents for formation 
of amphipathic membranes; buffer solutions; 
aqueous solvents; non-aqueous solvents; non-
aqueous media; surfactants; silicone oils; silicone 
fluids; enzymes; proteins for use in analytical tests; 
all the aforesaid other than for medical or veterinary 
purposes.

Class: 5 סוג: 5

Reagents for use in automated test systems; 
reagents for use in blood grouping, molecular 
biology, bacteriological, biotechnology and 
microbiological analysis, including reagents for 
formation of amphipathic membranes, buffer 
solutions, non-aqueous solvents; reagents for 
medical and veterinary diagnosis and medical and 
veterinary research; reagents for laboratory tests for 
medical or veterinary purposes; nucleic acid 
amplification reagents for veterinary, medical, 
medical research or forensic use; reagents for 
immunoassay analysers; reagents for testing 
aqueous solutions; reagents for testing for 
susceptibility to allergies; reagents for use in 
biological processing; reagents for use in nucleic acid 
characterisation and nucleic acid sequencing; 
reagents for protein identification and analysis; 
reagents for formation of amphipathic membranes; 
buffer solutions; aqueous solvents; non-aqueous 
solvents; non-aqueous media; silicone oil reagents 
for formation of amphipathic membranes; enzymes; 
proteins for use in tests for medical or veterinary 
purposes.

כ"ז אב תשע"ו - 26531/08/2016



Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for biological, 
bacteriological, chemical, biochemical, DNA, RNA, 
protein, polynucleic acid and molecular analysis, 
optical or electrochemical analysis, measurement of 
ions; portable apparatus and instruments for 
biological, bacteriological, chemical, biochemical, 
DNA, RNA, protein, polynucleic acid and molecular 
analysis, optical or electrochemical analysis, medical 
diagnosis, measurement of ions; apparatus and 
instruments for use in DNA, RNA, protein and 
polynucleic acid sequencing; apparatus for the 
analysis of polynucleic acid sequences; apparatus 
and instruments for the analysis of nucleic and 
polynucleic acids; apparatus and instruments for the 
analysis of proteins; apparatus and instruments for 
analysis of genetic information, genomic information 
and proteomic information; apparatus and 
instruments for use in laboratory analysis; diagnostic 
and testing apparatus [not for medical purposes], 
monitoring apparatus and instruments, computer 
programs, computer hardware and data processing 
apparatus, all for the analysis and recordal of 
scientific data; portable computer hardware and data 
processing apparatus, all for the analysis and 
recordal of scientific data; instruments and apparatus 
for the display of information obtained from scientific 
equipment; silicon chips; DNA chips; microarray 
chips; analyte detector chips; biosensor chips; 
cartridges for biological, chemical, biochemical, DNA, 
RNA, protein,polynucleic and molecular analysis;; 
batteries; rechargeable batteries; chargers for 
batteries; power packs; testing apparatus 
incorporating chemical or biological reagents; 
chemical diagnostic reagents for scientific use; 
reaction units containing chemical or biological 
reagents; nanopore sensing devices; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical and veterinary apparatus and 
instruments; medical and veterinary apparatus for 
biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein 
and molecular analysis; portable medical and 
veterinary apparatus for biological, chemical, 
biochemical, DNA, RNA, protein and molecular 
analysis; blood testing apparatus; diagnostic 
apparatus for medical or veterinary purposes; 
portable diagnostic apparatus for medical or 
veterinary purposes; testing apparatus for medical or 
veterinary purposes; portable testing apparatus for 
medical or veterinary purposes; cartridges for test 
samples, for medical purposes; reaction units 
containing chemical reagents, for medical purposes; 
nanopore sensing devices; parts and fittings for all 
the aforesaid goods.

כ"ז אב תשע"ו - 26631/08/2016



 Owners

Name: Oxford Nanopore Technologies Limited

Address: Edmund Cartwright House,,4 Robert Robinson 
Avenue,, Oxford OX4 4GA, United Kingdom

(United Kingdom a limited liability company organized 
and existing under the laws of the United Kingdom)

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

Class: 42 סוג: 42

Scientific research for chemical, biochemical, 
biological, bacteriological, medical or veterinary 
purposes; biological, chemical, biochemical, 
bacteriological DNA, RNA, protein, polynucleic acid 
and molecular analysis services; DNA and RNA and 
polynucleic acid sequences services; protein 
sequencing services; design and development of 
instruments and apparatus for biological, chemical, 
biochemical, DNA, RNA, protein and molecular 
analysis; laboratory testing services; DNA and 
polynucleic acid testing services; genome 
sequencing services; information and advice 
regarding all 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)

United Kingdom, 21/02/2014, No. UK00003043609 UK00003043609 ממלכה מאוחדת, 21/02/2014, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 26731/08/2016



Trade Mark No. 270573 מספר סימן

Application Date 15/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1226691 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark navy 
blue and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 
Spółka Akcyjna

Address: Żółkiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruń, Poland

(Poland Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body milk, cosmetic cream for skin care, liquids for 
cleaning skin, tissues impregnated with cosmetic 
lotions.

כ"ז אב תשע"ו - 26831/08/2016



Trade Mark No. 270606 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227020 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

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 and 
parking lights of vehicles (bulbs), headlights, stop 
lights, light bulbs for signals and park lights, vehicle 
reflectors, reflector lamps; devices for heating and 
vapor producing installations, stoves (heating 
apparatus), boilers for central heating and natural 
gas installations, gas boilers, burners, heaters, 
heaters for baths, radiators, heat pumps, electric 
water boilers, solar collectors and devices (heating), 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, 
cookers; air-conditioning installations and apparatus, 
fans (air-conditioning), ventilators, air-conditioning 
apparatus including for vehicles; air sterilisers and 
purifying devices, exhaust hoods for kitchens; 
refrigerators, deep freezers, ice boxes, ice machines 
and devices; electric and gas operated apparatus, 
machines and equipment used in cooking and 
boiling, namely, toasters, bread toasters, deep fryers, 
grills, ovens, stoves, electric popcorn poppers, 
autoclaves, coffee and tea making machines, water 
boilers (kettles) and their parts; clothes drying 
machines (electric, for household purposes), electric 
hair dryers, hand drying apparatus for washrooms; 
bath tubs, bidets, bath installations, shower 
enclosures, urinals (sanitary fixtures), water closets, 
toilets, portable; lavatories, sinks, taps (faucets) for 
water and gas installations, hand-held shower heads, 
flexible pipes being parts of shower plumbing 
installations, sectioning and construction elements of 
these installations; valves for water and heating 
installations, thermostatic valves as parts of heating 
installations, level controlling valves in tanks, 
regulating accessories for water or gas apparatus, 
whirlpool-jet apparatus; automatic watering 
installations, water-pipes for sanitary installations, 
watering machines for agricultural purposes; water 
softening apparatus and installations, water purifying 
apparatus and machines, water purification 
installations, incinerators, water purifiers; 
bedwarmers and blankets, electric, not for medical 
purposes; electric heating pads and cushions, not for 
medical purposes; electric footwarmers; footmuffs, 
electrically heated; hot water bottles; aquarium filters, 
filtration apparatus incorporating a motor device; 
aquarium heaters and lights; industrial type furnaces, 
industrial type dryer installations, industrial type 
cooling installations, cooling towers, air cooling 
apparatus; pasteurisers and sterilizers.

כ"ז אב תשע"ו - 26931/08/2016



Class: 17 סוג: 17

Raw or semi-worked rubber and gum for use in the 
manufacture of goods made from these materials 
and not included in other classes; gutta-percha; 
asbestos; latex, mica and goods made from these 
materials; insulating materials; non-conducting 
materials for retaining heat; insulators for electric 
mains; insulating fabrics; foils of metal for insulating; 
insulating paints; insulating paper; asbestos paper; 
asbestos cloth; asbestos fabrics; adhesive bands 
other than stationery and not for medical or 
household purposes; insulating tape and band; 
asbestos coverings; asbestos sheets; asbestos felt; 
rubber stoppers; fillers for expansion joints; chemical 
compositions for repairing leaks; flexible plumbing 
pipes of plastic, rubber or natural rubber, canvas 
hose pipes for use in horticulture, fire hoses, textile 
hoses, sleeves for hoses, flexible compressed air 
pipe fittings, not of metal, pipe fittings, vehicle 
radiator connecting hoses; synthetic plastic as semi-
finished products in form of foils, plates, rods, 
profiles, hoses, tubes, blocks, foam rubber, natural 
rubber, synthetic elastomer resin blended with 
additives and colorants sold in a pellet form, rubber, 
cellulose acetate film, plastic film other than for 
wrapping, semi-processed brake lining material, 
clutch linings, rubber thread not for textile use, plastic 
fibers, natural rubber threads, not for textile use, 
natural rubber and rubber bags for merchandise 
packaging; goods made of rubber, natural rubber, 
plastic and similar materials namely rubber and 
natural rubber pads (shock absorber), expansion joint 
fillers, rubber stoppers, sealing plugs made primarily 
from rubber, billets from rubber, rubber sleeves for 
protecting parts of machinery, foam rubber for 
protecting parts of machinery, rings of rubber for use 
as pipe connection seals, as washers of plastic and 
as metal engine gaskets for vehicles, gasket sealer 
for use in plumbing, gasket rings.

Class: 19 סוג: 19

Materials for constructing, coating, repairing roads, 
namely, asphalt, pitch and tar, bitumen asphalt, sand, 
gravel, slag stone, mixtures of sand and sand stones, 
non-agricultural lime for use in construction, slag-lime 
cement, gypsum; blocks of concrete, plaster and 
colored plaster for building purposes, articles of 
artificial stone for building purposes; shaped building, 
construction and road construction materials made of 
concrete, gypsum, earthen, clay, sand, natural stone, 
artificial stone, wooden, plastic or synthetic materials; 
poles for building purposes; non-luminous, non-
mechanical signs not of metal; monuments of stone, 
concrete or marble; statues of stone, concrete or 
marble; natural or synthetic non-metallic surface 
coatings for building purposes in the form of plates or 
strips (heat-adhesive); glass blocks for building, glass 
bricks, glass tiles, glass panes, glass panels for 
building construction purposes; prefabricated 
swimming pools not of metal; aquarium sand.

כ"ז אב תשע"ו - 27031/08/2016



Class: 21 סוג: 21

Brushes (other than painting brushes), brushes with 
cleaning purposes, materials used in brush-making, 
namely, sponges, steel wools and wool wastes; 
dusting and cleaning clothes, gloves for washing 
dishes, non-electric polishing machines, carpet 
beaters, carpet sweepers, pads for cleaning, electric 
brushes, except parts of machines; toothbrushes, 
electric toothbrushes, dental floss, shaving brushes, 
hairbrushes, combs; non-electrical small hand tools 
for home and kitchen use, namely, mixers, blenders, 
coffee and spice mills, fruit and vegetable presses, 
grinders, graters; household and kitchen utensils and 
containers made of glass, porcelain, ceramics, 
ordinary metal, plastic and synthetic and other 
materials, included in this class; metal money boxes, 
buckets, waste baskets, sauce boats, plates, paper 
plates and drinking glasses, trays, coffee pots, non-
electric, strainers, basting spoon (ladles) for kitchen 
use, mixing spoons (kitchen utensils), spatulas, 
washtubs, bowls, egg cups, cake molds, pitchers, 
food keeping boxes, coasters, not of paper and other 
than table linen, toilet paper holders, baby baths, ice 
molds and ice buckets; heat insulated containers for 
beverages, flasks, fitted picnic baskets (including 
dishes), bread boxes, bread baskets, bread cutting 
boards; that all aforementioned goods are not of 
precious metal or coated therewith (including of 
synthetic materials); clothes pegs, vases; non-electric 
cooking utensils, namely, grills, griddles (cooking 
utensils), non-electric autoclaves, hot pots, not 
electrically heated, grills; bottles, jars, demijohns; 
corkscrews, shoehorns, toothpicks, drinking straws; 
ironing boards, ironing board covers, laundry drying 
racks; cages for pets, litter boxes (trays) for pets, 
drinking and feeding troughs for animals, bird baths, 
perches for bird cages; indoor aquariums; indoor 
terrariums for animal and plant cultivation; ornaments 
made of glass, porcelain, ceramics or terra-cotta; 
sculptures, works of art of porcelain, terra-cotta or 
glass; mouse traps, insect traps, fly catchers, fly 
swatters, toilet utensils, electric devices for attracting 
and killing insects; perfume burners, perfume 
atomizers, perfume sprayers and vaporizers, sold 
empty, cosmetic utensils (non-electric), make-up 
removing appliances, powder puffs, toilet cases; 
nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering cans, 
watering devices, roses for watering cans; glass, 
unworked or semi-worked (except building glass), 
mosaics of powdered glass for decoration, not for 
building; glass wool other than for insulation and 
textile; non-metallic cups given at the sport contests 
made of glass, porcelain, ceramics, ordinary metal, 
plastic and synthetic and other materials, included in 
this class.

Class: 22 סוג: 22

Ropes namely; anchoring ropes, mountaineering 
ropes, car towing ropes, strings, tight ropes, rope 
ladders, hammocks, fishing nets; tents, awnings, 
tarpaulins, sails, unfitted vehicle covers; sacks, 
packing sacks of textile; upholstery filling materials of 
neither rubber nor synthetic materials, such as hair 
and feathers, wool, cotton, seaweed; artificial fibers 
for textile use, textile fibers, glass fibers for textile 
use.

כ"ז אב תשע"ו - 27131/08/2016



 Owners

Name: PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Dede Korkut Mahallesi, Beyşehir Yolu Üzeri, 
No: 9, Meram - Konya, Turkey

(Turkey Joint-stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/12/2013, No. 2013/108472 טורקיה, 31/12/2013, מספר 2013/108472

Class: 11 סוג: 11

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 21 סוג: 21

Class: 22 סוג: 22

כ"ז אב תשע"ו - 27231/08/2016



Trade Mark No. 270617 מספר סימן

Application Date 15/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227145 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark navy 
blue and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 
Spółka Akcyjna

Address: Żółkiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruń, Poland

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: 5 סוג: 5

Disposable diapers for incontinent persons, 
disposable diaper-pants for incontinent persons, 
disposable panties for incontinent persons, urological 
pads, urological pads for men, anatomical urological 
pads for women.

Class: 10 סוג: 10

Bed underpads for incontinent persons.

כ"ז אב תשע"ו - 27331/08/2016



Trade Mark No. 270622 מספר סימן

Application Date 11/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227230 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1131031 אוסטרליה מספר: 1131031

Dated 13/06/2007 (Section 16) מיום 13/06/2007 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Gas Link Global Limited

Address: Level 1,10 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, including these services when offered 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.

Class: 42 סוג: 42

Exploration and prospecting services, analysis for 
gas exploration services, gas surveys, gas well 
testing.

כ"ז אב תשע"ו - 27431/08/2016



Trade Mark No. 270640 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0574368 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCE NERO S.P.A.

Address: Via Idice, 299, I-40050 MONTERENZIO (BO), 
Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

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: 29 סוג: 29

Jellies, namely, fruit jellies, jams, compotes; 
preserved, dried and cooked fruits; milk and milk 
products, namely, cheese, yogurts; edible oils, 
namely, olive oil; fats, namely, butter, margarine; 
canned goods, namely, preserved and tinned meat; 
tomato paste, tomato juice for cooking, tomato puree.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, namely, roasted and green coffee, artificial 
coffee; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour 
and preparations made from cereals, namely, pasta; 
bread, pastry and confectionery; honey; yeast, 
baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; tomato based sauces, tomato 
sauce.

כ"ז אב תשע"ו - 27531/08/2016



Trade Mark No. 270649 מספר סימן

Application Date 29/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0968034 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for aquarium keeping; 
preparations for softening water; manures, carbon for 
filters, mineral and vegetable filtering material.

Class: 3 סוג: 3

Soaps, shampoos and cosmetics for animals; 
cleaning preparations (included in this class) as well 
as furbishing and polishing preparations for aquaria, 
terraria or for the keeping of pets.

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations as well as preparations for 
the health care of small animals, animal feed 
supplements for veterinary purposes, vitamin 
preparations, disinfectants, preparations for 
destroying weeds and vermin, fungicides, herbicides 
and insecticides.

Class: 7 סוג: 7

Aerating pumps for aquaria, pressure decrease 
valves, pressure reducers.

Class: 11 סוג: 11

Special lamps and lights for the keeping of pets, 
infrared and ultraviolet radiators; light diffusers for 
terraria, aquaria and aviaries; apparatus for aquaria 
and terraria, namely apparatus for lighting, heating, 
refrigerating, ventilating and filtering purposes.

Class: 16 סוג: 16

Filtering material of paper, packaging bags, 
envelopes and pouches of plastic films; books and 
pamphlets on keeping animals, feeding animals and 
aquarium keeping.

Class: 21 סוג: 21

Indoor aquaria, indoor terraria, feeding cribs for 
livestock, feeding troughs and feeding dishes; 
combs, currycombs, sponges and brushes for animal 
care, aquaria, terraria and bird cages; litter boxes for 
pets, birdcages, rings for birds.

Class: 31 סוג: 31

Food for pets, fish and reptiles; litter for pets, nesting 
materials; fishing baits (live).

כ"ז אב תשע"ו - 27631/08/2016



 Owners

Name: JBL GmbH & Co. KG

Address: Dieselstrasse 3, 67141 Neuhofen, Germany

(Germany limited partnership with limited liability 
company as general partner)

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

כ"ז אב תשע"ו - 27731/08/2016



Trade Mark No. 270662 מספר סימן

Application Date 15/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1186734 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Dark blue, blue, 
red, white, brown, light brown, light yellow and gray. 
as shown in the mark.

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "MAKFA"

Address: pos. Roshchino, Sosnovsky raion, RU-456513 
Chelyabinskaya obl., Russian Federation

(RU Open Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slava Winogradow

Address: P.O.B. 9183, Petah-Tikva, 4919101, Israel

שם: ס. וינוגרדוב, עו"פ 

כתובת : ת.ד. 9183, פתח תקוה, 4919101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Farinaceous food pastes, including noodles; 
spaghetti; vermicelli [noodles].

כ"ז אב תשע"ו - 27831/08/2016



Trade Mark No. 270664 מספר סימן

Application Date 15/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207977 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the WHEAT FLOUR. separately, but 
in the combination of the mark.

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "MAKFA"

Address: pos. Roshchino, Sosnovsky raion, RU-456513 
Chelyabinskaya obl., Russian Federation

(RU Open Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slava Winogradow

Address: P.O.B. 9183, Petah-Tikva, 4919101, Israel

שם: ס. וינוגרדוב, עו"פ 

כתובת : ת.ד. 9183, פתח תקוה, 4919101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

 wheat flour.

כ"ז אב תשע"ו - 27931/08/2016



מורגי
MORGI

Trade Mark No. 270672 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Morgi Technologies ltd שם: מורגי טכנולוגיות בע"מ

Address: Jabotinsky 5, Ramat Gan, 5252006, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 5, רמת גן, 5252006, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Harpaz, Oren & Co., Adv.

Address: Hashalom rd53 floor 20, Givataim, 53454, 
Israel

שם: הרפז, אורן ושות', עו"ד

כתובת : מגדל הורד (קומה 20), דרך השלום 53, גבעתיים, 
53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application software; computer software applications, 
downloadable; computer application software for 
mobile telephones; downloadable applications for 
use with mobile devices; computer software for 
application and database integration; software 
applications for use with mobile devices.

תוכנת יישום; יישומי מחשב ניתנים להורדה; תוכנה יישומית 
לטלפונים ניידים; תוכנת יישום ניתנת להורדה לשימוש 

במכשירים ניידים; תוכנת מחשב לשילוב יישומים ומסד נתונים; 
יישומי תוכנה לשימוש במכשירים ניידים.                               
                                                                                    

                                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 28031/08/2016



Trade Mark No. 270677 מספר סימן

Application Date 14/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 28131/08/2016



Class: 9 סוג: 9

Protective and carrying cases with integrated battery 
for use with mobile electronic devices; rechargeable 
batteries for use with mobile electronic devices, 
namely, mobile phones, tablets, digital audio and 
video players, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
and cameras; protective covers for cell phones; 
batteries; battery chargers; USB cables; computer 
hardware; computer software; software applications 
for mobile electronic devices and computers; carrying 
and protective cases for mobile electronic devices, 
portable communication devices, mobile phones, 
tablets and portable media players; armbands, belt 
clips, holsters, hard cases, and soft cases; card 
readers for credit cards, debit cards, smart cards, 
radio frequency identification cards, and chip cards; 
barcode scanners; universal remote controls; 
television tuners, radio receivers, and radio signal 
tuners integrated into a carrying or protective case; 
wireless receivers and transmitters for mobile 
electronic devices; audio speakers; loud speakers; 
electronic memory; memory for use with mobile 
electronic devices; computer memory hardware; 
protective and carrying cases with integrated memory 
for use with mobile electronic devices; cases for 
mobile electronic devices with integrated antennas 
for wireless communications; computer software for 
the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data 
and information; electronic hardware devices for the 
collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data 
and information; portable electronic device that 
retrieves and digitally displays data retrieved from an 
electronic personal organizer or a mobile device; 
telecommunication devices and apparatus, namely, 
apparatus for receiving and displaying data from 
mobile device including text messages, emails, 
calendar alerts, alarm alerts; electronic display 
device; GPS receivers; portable electronic exercise 
monitors for recording exercise and fitness activity 
and displaying personal exercise and fitness 
information; portable electronic exercise monitors 
worn as a watch for outdoor use featuring a GPS 
receiver and watch functions for recording outdoor 
exercise and fitness activity and displaying personal 
exercise and fitness information; pedometer; 
wearable computer.

תיקי הגנה ונשיאה עם סוללה משולבת לשימוש עם התקנים 
אלקטרוניים ניידים; סוללות נטענות לשימוש עם התקנים 

אלקטרוניים ניידים, דהיינו, טלפונים ניידים, מחשבי לוח, נגנים 
שמע ווידאו דיגיטליים, מחשבים לכף היד, עוזרים דיגיטליים 

אישיים, ארגוניות אלקטרוניות, מחברות אלקטרוניות, ומצלמות; 
כיסויי מגן לטלפונים סלולאריים; סוללות; מטעני סוללות; כבלי 

יו-אס-בי; חומרות מחשב; תוכנות מחשב; יישומי תוכנה 
להתקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; תיקי נשיאה והגנה 

להתקנים אלקטרוניים ניידים, התקני תקשורת ניידים, טלפונים 
סלולאריים, מחשבי לוח ונגני מדיה נישאים; רצועות זרוע, 

קליפים לחגורה, נרתיקים, תיקים קשיחים, ותיקים רכים; קוראי 
כרטיסים עבור כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב (דביט), כרטיסים 
חכמים, כרטיסי זיהוי תדרי רדיו, וכרטיסי שבב; סורקי ברקוד; 
שלטי רחק אוניברסליים; מקלטי טלוויזיה, מקלטי רדיו, ומקלטי 
אותות רדיו המשולבים אל תוך תיקי נשיאה או הגנה; מקלטים 
ומשדרים אלחוטיים להתקנים אלקטרוניים ניידים; רמקולי שמע; 
רמקולים; זיכרונות אלקטרוניים; זיכרונות לשימוש עם התקנים 
אלקטרוניים ניידים; חומרות זיכרון מחשב; תיקי הגנה ונשיאה 
בעלי זיכרונות משולבים לשימוש עם התקנים אלקטרוניים 
ניידים; תיקים להתקנים אלקטרוניים ניידים עם אנטנות 

משולבות לתקשורת אלחוטית; תוכנות מחשב לשם איסוף, 
עריכה, ארגון, התאמה, סימון בסימניה, העברה, אחסון ושיתוף 

של נתונים ומידע; התקנים ניידים ואלקטרוניים האוספים 
ומציגים באופן דיגיטלי נתונים שנאספו מארגוניות אלקטרוניות 
אישיות או מהתקנים ניידים; התקנים ומכשירים לטלקומוניקציה, 
דהיינו, מכשירים לקבלה והצגה של נתונים מהתקנים ניידים 
כולל הודעות טקסט, דואר אלקטרוני, התראות מלוח שנה, 

התראות אזעקה; התקן לתצוגה דיגיטלית; מקלטי ג׳י-פי-אס;; 
צגי התעמלות אלקטרוניים נישאים לשם הקלטה של פעילויות 
התעמלות וכושר ותצוגה של מידע אישי בדבר התעמלות 

וכושר; צגי התעמלות אלקטרוניים נישאים הנענדים כמו שעון 
לשימוש בחוץ ובעלי מקלט ג׳י-פי-אס ופעולות שעון לשם 

הקלטת פעילויות התעמלות וכושר מחוץ לבית ותצוגה של מידע 
אישי בדבר התעמלות וכושר; מד צעדים (פדומטר); מחשב 

לביש.                                                                             
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 Owners

Name: mophie, Inc.

Address: 15101 Red Hill Avenue, Tustin, California, 
92780, U.S.A.

a California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל
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AEONIX

Trade Mark No. 270684 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tadiran Telecom (TTL) שם: תדיראן טלקום (תטל)

Address: 23 Ha'Yetzira St., Petach Tikva, 49512, Israel כתובת : היצירה 23, פתח תקוה, 49512, ישראל

שותפות מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alef. Gimel. - Intellectual Property Consulting Ltd

Address: P.O.B. 2079, Rehovot, 7612002, Israel

שם: א.ג. - ייעוץ לקניין רוחני בע"מ

כתובת : ת.ד. 2079, רחובות, 7612002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, devices, equipment, software and/or 
applications for accessing, processing, transmitting, 
switching, receiving, managing of sounds, signals, 
data, images, video, multimedia, and Internet 
Protocol (IP) in a wired and wireless 
telecommunication and computer networks, namely 
communication platforms, communication servers, 
communication access devices, communication 
devices for providing unified communications; 
communication devices for enabling establishment of 
conference calls; communication devices for 
providing contact center services; telephonic devices, 
telephones, videophones, softphones, handheld 
communication devices, telephone distributed 
systems, telephone switches, private branch 
exchanges, softswitches, gateways, switches; 
modules and interfaces for the operation of such 
apparatus, devices, equipment, software and/or 
applications; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; instructional manuals packaged in association 
with the above; all included in International class 9.

מכשירים, התקנים, ציוד, תוכנה ו/או אפליקציות לגישה, עיבוד, 
שידור, מיתוג, קליטה, ניהול של צלילים, אותות, נתונים, 

תמונות, וידיאו, מולטימדיה, ופרוטוקול אינטרנט (IP) ברשתות 
תקשורת קווית ואלחוטית וברשתות מחשבים, דהיינו , 
פלטפורמות תקשורת, שרתים לתקשורת, התקני גישה 

לתקשורת, התקני תקשורת למתן תיקשורות מאוחדות;  התקני 
תקשורת להקמת שיחות ועידה; התקני תקשורת למתן שירותי 
מרכז חיוג; התקני טלפון, טלפונים, וידאו-טלפונים, טלפוני 
תוכנה, התקני תקשורת הניתנים לאחיזה ביד, מערכות 

טלפוניה מבוזרות, מתגים טלפוניים, מרכזיות PBX, מתגי 
תוכנה, התקני צומת, מתגים; מודולים וממשקים להפעלת 
מכשירים, התקנים, ציוד, תוכנה ו/או אפליקציות; מדריכים 

למשתמש בצורה הניתנת לקריאה אלקטרונית, בצורה הניתנת 
לקריה ע"י מכונה או בצורה הנקראת ע"י מחשב לשימוש עם, 
והנמכרים כיחידה עם, כל הסחורות המוזכרות לעייל; ספרי 

הדרכה הארוזים יחד עם הנ"ל; הנכללים כולם בסיווג בינלאומי 
מס' 9.
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Trade Mark No. 270692 מספר סימן

Application Date 14/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; handheld electronic game 
units adapted for use with an external display screen 
or monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing access to the 
Internet and for the sending, receiving, and storing of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages, and electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים; יחידות משחק אלקטרוניות הנישאות ביד 

ומותאמות לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או מוניטור; מכשירים 
אלקטרונים דיגיטליים הנישאים ביד ותוכנה הקשורה אליהם; 

מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים הנישאים ביד המסוגלים 
לספק גישה לאינטרנט ולשם שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות 
טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; 

יחידות אלקטרוניות הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה 
אלחוטית של נתונים והודעות, ומכשירים אלקטרוניים 

המאפשרים למשתמש לעקוב אחר או לנהל מידע אישי; מכשור 
הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים 

אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי ונגני קלטות וידאו; מקליטי 
ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני מגוון דיסקים דיגיטליים; 
מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; רדיו, משדרי רדיו, 
ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; מגברי שמע; 
מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; אוזניות, 
אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי שמע; 
מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 

אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 
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machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 
geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones, and 
handheld digital electronic devices; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; weighing apparatus 
and instruments; measures; electronic notice boards; 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים, 

ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים הנישאים ביד; תוכנת מחשב 
המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, נתונים, 

גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו, ותכני מולטימדיה אחרים דרך 
מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 

ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור לכל 
הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים או 
מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי ניווט; 
מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם עבור 

מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; סמני 
מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור סחורות; 
מכונות בחירת פרס; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות 

מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; מכשירים  וכלים אופטיים; 
גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מסכי 

פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; חוטי להט מוליכי אורות 
[סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים לשליטה מרחוק על פעילות 
תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; 
מכשירים רדיולוגיים למטרות תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת 
חיים; אזעקות שריקה; משקפי שמש; סרטי אנימציה; מדגרות 

ביצים; משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 
חשמליים; גרביים מחוממות על ידי חשמל; אזעקות, חיישני 
אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; מערכות אבטחה ומערב 
למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; תרמוסטטים, צגים, 

חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג אוויר, חימום, ואוורור; 
מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים ואלקטרוניים; פותחי דלתות 
מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי וילון חלון; בקרות תאורה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; fluorescent screens; remote control 
apparatus; lights conducting filaments [optical fibers]; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
electrically heated socks; alarms, alarm sensors, and 
alarm monitoring systems; residential security and 
surveillance systems; smoke and carbon monoxide 
detectors; thermostats, monitors, sensors, and 
controls for air conditioning, heating, and ventilation 
devices and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; garage door openers; 
curtain, drape, window shade, and window blind 
openers; lighting controls; all included in class 9.
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Advertising agency services; advertising, marketing, 
and promotion services; advertising and marketing 
consultation; sales promotion services; promoting the 
goods and services of others; conducting market 
research; analysis of advertising response and 
market research; design, creation, preparation, 
production, and dissemination of advertisements and 
advertising material for others; media planning 
services; administration of consumer loyalty 
programs; arranging and conducting incentive 
rewards programs to promote the sale of goods and 
services; computerized database and file 
management; data processing services; creating 
indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks and other 
electronic and communications networks for others; 
providing, searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on 
global computer networks and other electronic and 
communications networks for others; organizing 
content of information provided over a global 
computer network and other electronic and 
communications networks according to user 
preferences; providing business, consumer, and 
commercial information over computer networks and 
global communication networks; business services, 
namely, providing computer databases regarding the 
purchase and sale of a wide variety of products and 
services of others; compilations of directories for 
publishing on the Internet and other electronic, 
computer and communications networks; retail store 
and online retail store services; retail store services 
provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; retail store 
services in the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a 
wide range of topics of general interest, provided via 
the Internet and other computer, electronic and 
communications networks; retail store services in the 
field of entertainment featuring movies, television 
programs, sporting events, musical works, and audio 
and audiovisual works, provided via the Internet and 
other computer, electronic and communications 
networks; retail store services featuring computer, 
electronic and entertainment products, 
telecommunications apparatus, mobile phones, 
handheld mobile digital electronic devices, and other 
consumer electronics, computer software, and 
accessories, peripherals, and carrying cases for such 
products, provided via the Internet and other 
computer, electronic and communications networks; 
product demonstrations provided in-store and via 
global communications networks  and other 
electronic and communications networks; 
subscription services, namely, providing 
subscriptions to text, data, image, audio, video, and 
multimedia content, provided via the Internet and 
other electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a fee 
or pre-paid subscription, via the Internet and other 
electronic and communications networks; arranging 
and conducting of commercial, trade and business 
conferences, shows, and exhibitions; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; all included in class 35.

שירותי סוכנות פרסום; שירותי פרסום, שיווק, וקידום; ייעוץ 
לפרסום ושיווק; שירותי קידום מכירות; קידום סחורות ושירותים 
של אחרים; ביצוע מחקרי שוק; ניתוח של תגובת פרסום ומחקר 
שוק; עיצוב, יצירה, הכנה, הפקה, והפצה של פרסומות וחומרים 
פרסומיים עבור אחרים; שירותי תכנון מדיה; ניהול תוכניות 
נאמנות הצרכן; ארגון וביצוע תכניות תמריצי עידוד לקידום 
מכירות של סחורות ושירותים; ניהול תיקים ומאגרי מידע 
ממוחשבים; שירותי עיבוד מידע; יצירת מפתחות מידע 

(אינדקסים); אתרים ומקורות זמינים נוספים ברשת מחשבים 
גלובלית ורשתות אלקטרוניות ותקשורתיות נוספות עבור 

אחרים; אספקה, חיפוש, סקירה ואחזור מידע, אתרים ומקורות 
זמינים נוספים ברשתות מחשבים גלובליות ורשתות 

אלקטרוניות ותקשורתיות נוספות עבור אחרים; ארגון תכנים של 
מידע המסופק ברשת מחשבים גלובלית ורשתות אלקטרוניות 
ותקשורתיות נוספות בהתאם להעדפות המשתמש; אספקת 

מידע עסקי, צרכני ופרסומי באמצעות רשתות מחשבים ורשתות 
תקשורתיות גלובליות; שירותים עסקיים, שהם, אספקת מאגרי 

מידע ממוחשבים בנוגע לקניה ומכירה של מגוון רחב של 
מוצרים ושירותים של אחרים; איסוף הכוונות לפרסום באינטרנט 
וברשתות אלקטרוניות ממוחשבות ותקשורתיות נוספות; שירותי 

חנויות קמעוניות וחנויות קמעוניות מקוונות; שירותי חנויות 
קמעוניות המסופקות דרך האינטרנט ורשתות אלקטרוניות, 
ממוחשבות ותקשורתיות נוספות; שירותי חנויות קמעוניות 

בתחום ספרים, מגזינים, כתבי עת, עיתונים, ז'ורנלים ופרסומים 
אחרים במגוון רחב של נושאים בעלי עניין ציבורי, המסופקים 
דרך האינטרנט ורשתות אלקטרוניות, ממוחשבות ותקשורתיות 
אחרות; שירותי חנויות קמעוניות בתחום הבידור המציגות 
סרטים, תכניות טלוויזיה, אירועי ספורט, ביצועים מוזיקליים, 
ביצועי אודיו וביצועים אודיו-ויזואליים, דרך האינטרנט ורשתות 
אלקטרוניות, ממוחשבות ותקשורתיות אחרות; שירותי חנויות 
קמעוניות המציגות מחשבים, מוצרי פנאי ואלקטרוניקה, מכשירי 
טלקומוניקציה, טלפונים ניידים, מתקנים אלקטרוניים ודיגיטליים 
ניידים לנשיאה ביד, ומוצרי צריכה אלקטרוניים אחרים, תוכנה, 
ואביזרים למחשבים, ציוד היקפי, ותיקי נשיאה למוצרים אלו, 
המסופקים דרך האינטרנט ורשתות אלקטרוניות, ממוחשבות 
ותקשורתיות אחרות; הדגמות מוצרים המסופקות בחנויות ודרך 
רשתות תקשורת גלובליות ורשתות אלקטרוניות ותקשורתיות 
אחרות; שירותי הרשמה, שהם, אספקת מנוי לטקסטים, 

נתונים, דמויות, אודיו, וידאו, ותכני מולטימדיה, המסופקים דרך 
האינטרנט ורשתות אלקטרוניות, ממוחשבות ותקשורתיות 

אחרות; אספקת טקסטים, נתונים, דמויות, אודיו, וידאו, ותכני 
מולטימדיה לפני הקלטה, הניתנים להורדה, לתמיכה בתשלום 

או הרשמה בתשלום מראש, דרך האינטרנט ורשתות 
אלקטרוניות, ממוחשבות ותקשורתיות אחרות; ארגון וביצוע של 

ועידות עסקיות, מסחר ועסקים, מופעים, ותצוגות; שירותי 
מידע, ייעוץ והכוונה בנוגע לכל הנושאים האמורים; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                                                 
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Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance, consulting, and technical 
support services with respect to lighting, air 
conditioning, ventilation, heating, alarm, security, 
surveillance, and home automation devices, controls, 
and systems; all included in class 37.

שירותי התקנה, תחזוקה, ייעוץ, ותמיכה טכנית בנוגע לתאורה, 
מיזוג אוויר, אוורור, חימום, אזעקה, אבטחה, מעקב, ומכשירי 
אוטומציה ביתית, בקרה, ומערכות; הנכללים כולם בסוג 37.     
                                                                                    

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Design, development and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, 
speech, speaker, language, voice recognition, and 
voice-print recognition; rental of computer hardware 
and software apparatus and equipment; computer 
hardware and software consulting services; support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing 
computer hardware or software information online; 
website creation, design and maintenance services; 
website hosting services; application service provider 
(ASP) services featuring hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services featuring software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, and electronic publications; application 
service provider (ASP) services featuring software for 
use in connection with voice recognition software and 
voice-enabled software applications; providing online 
non-downloadable software; providing search 
engines for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on global computer networks for 
others; electronic storage of data, text, images, 
audio, and video; online social networking services; 
providing a social networking website;  cartography 
and mapping services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; all 
included in class 42.

עיצוב, פיתוח ותחזוקה של תוכנת מחשב קניינית בתחום של 
השפה טבעית, נאום, רמקול, שפה, זיהוי קול, וזיהוי טביעת 
קול; השכרה של חומרת מחשב ומכשירי תוכנה וציוד; חומרת 
מחשב ושירותי ייעוץ תוכנה; שירותי תמיכה וייעוץ לפיתוח 
מערכות מחשב, מאגרי נתונים ויישומים; אספקת מידע על 
חומרת ותוכנת מחשב באינטרנט; שירותי יצירת, עיצוב, 

ותחזוקת אתר אינטרנט; שירותי אירוח אתרי אינטרנט; שירותי 
ספקי שירות יישומים (איי.אס.פי) הכוללים אירוח של יישומי 
תוכנת מחשב של אחרים; שירותי ספקי שירות יישומים 

(איי.אס.פי) הכוללים תוכנה ליצירה, עריכה, הפצה, הורדה, 
העברה, קבלה, משחק, עריכה, הפקה, קידוד, פענוח, הצגה, 
אחסון וארגון של תוכן טקסט, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו 
ומולטימדיה, ופרסומים אלקטרוניים; שירותי ספקי שירות 

יישומים (איי.אס.פי) הכוללים תוכנה לשימוש בחיבור עם תוכנת 
זיהוי קול ויישומי הפעלת תוכנה באמצעות קול; אספקת תוכנה 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה; אספקת מנועי חיפוש לקבלת 
נתונים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות 
אחרות; יצירת אינדקסים של מידע, אתרים ומשאבים מקוונים 
אחרים הזמינים ברשתות מחשבים גלובאליות לאחרים; אחסון 
אלקטרוני של נתונים, טקסט, תמונות, אודיו, ווידאו; שירותי 
רשתות חברתיות באינטרנט; אספקת אתר רשת חברתית; 

שירותי קרטוגרפיה ומיפוי; שירותי מידע, ייעוץ והכוונה הנוגעים 
לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.                             
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for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)
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Class: 9 סוג: 9

Audio recordings and video recordings featuring 
entertainment and information in the field of 
basketball; audio discs, video discs, computer laser 
discs, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded audio and video tapes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded computer laser discs, all 
featuring entertainment and information related to 
basketball; computer accessories, namely flash 
drives, computer stands, mouse pads, mice, disc 
cases, computer carry-on cases, computer sleeves, 
keyboard wrist pads, all related to basketball; 
computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely 
screen savers featuring basketball themes; computer 
software to access and view computer wallpaper; 
computer browser software for use in viewing and 
displaying data on the Internet; computer skins, 
namely, fitted plastic film for covering and providing a 
scratch proof barrier for computer devices; computer 
game software; video game software, video game 
cartridges; radios, electronic audio speakers, 
headphones and ear buds, wireless telephones, 
telephones; cell phone accessories, namely 
headsets, skins, face plates and cell phone covers; 
electronics accessories, namely skins, covers and 
stands for MP3 players, electronic tablets and 
portable personal digital assistant devices; decorative 
switch plate covers, video monitors, computer 
monitors, binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass 
cases; magnets; disposable cameras; credit cards 
and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded; downloadable video recordings, video 
stream recordings, and downloadable audio 
recordings in the field of basketball provided over the 
Internet; downloadable computer software for viewing 
databases of information, statistical information, 
trivia, polling information, and interactive polling in 
the field of basketball provided over the Internet; 
downloadable computer game software; 
downloadable interactive video games and 
downloadable trivia game software provided over the 
internet; downloadable computer software for use as 
screensavers and wallpaper, to access and display 
computer browsers, for use in viewing data on the 
Internet, for use in designing plastic film computer 
skins to protect computer monitors, for use in 
creating avatars for playing games and for use in 
remotely manipulating computer cursors over the 
Internet; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, coloring books, 
game schedules all in the field of basketball provided 
over the Internet; downloadable catalogs provided 
over the Internet featuring an array of basketball-
themed products; downloadable greeting cards 
provided over the Internet;decorative cloth wind 
socks; all included in class 9

הקלטות אודיו והקלטות ודיאו שמצגות בידור ומידע בתחום 
כדורסל; תקליטורי אודיו, תקליטורי ודיאו, תקליטורי ליזר 
מחשב, קלטות אודיו וודיאו שמוקלטות מראש, סרטי אודיו 

וודיאו שמוקלטים מראש, דיסקים קומפקט שמוקלטים מראש, 
דיסקי לייזר מחשב שמוקלטים מראש, הכל מייצגים בידור 

ומידע שקשור לכדורסל; אביזרי מחשב, כלומר דיסקים און קיי, 
מעמדי מחשב, משטחים לעכבר, עכברים, תיקי דיסקים, תיקי 
מחשב לעליה למטוס, שרבולי מחשב, משטחים לפרק כף היד 
למקלדת, כולם קשורים לכדורסל; תוכנות מחשב לצפיה במידע, 

סטטיסטיקה או טריוויה על אודות כדורסל; תוכנת מחשב, 
כלומר שומרי מסך המייצגים נושאי כדורסל; תוכנת מחשב 
לגשת ולראות טפט מחשב; תוכנת דפדפן מחשב לשימוש 

בצפיית והצגת נתונים באינטרנט; סקינים למחשב, כלומר, פילם 
פלסטי מותאם עבור כיסוי והספקת מחסום חסין-שריטה עבור 
התקני מחשב; תוכנת משחק מחשב; תוכנת משחק ודיאו, 
מחסניות משחק ודיאו; רדיו, רם-קולים אודיו אלקטרוניים, 

אוזניות ואוזניות קטנות, טלפונים אלחוטיים, טלפונים; אביזרי 
טלפון נייד, כלומר, הד-סטים, סקינים, כיסויים קדמיים, וכיסויים 
לטלפון נייד; אביזרים אלקטרוניים, כלומר סקינים, כיסויים, 
מעמדים לנגן אמ פי 3, טאבלטים אלקטרוניים ומתקני עזר 

דגיטליים, אישיים וניידים; כיסויי לוחית מתגים קישוטיים, מסכי 
ודיאו, מסכי מחשב, משקפות; משקפי שמש; מסגרות 

למשקפיים; רצועות ושרשרות למשקפיים; נרתיק למשקפיים; 
מגנטים; מצלמות חד-פעמיות, כרטיסי אשראי וכרטיסי טלפון 
שנשלם מראש המקודדים מגנטיים; הקלטות ודיאו שניתן 

להוריד, הקלטות ודיאו סטרים, והקלטות אודיו שניתן להוריד 
בתחום כדורסל המסופקות באינטרנט; תוכנת מחשב שניתן 
להוריד לצפיה במאגרי מידע, מידע סטטיסטי, טרוויה, מידע 

מסקרים, וסקרים אינטראקטיביים, בתחום כדורסל שמוספקות 
באינטרנט; תוכנת משחק מחשב שניתן להורדה;  משחקי ודיאו 
אינטראקטביים שניתן להורדה ותוכנת משחק טריויה שניתן 
להורדה שמסופקות באינטרנט; תוכנת מחשב שניתן להורדה 
לשימוש כשומרי מסך וטפט, לגשת אל ולהציג דפדפן מחשב, 
לשימוש בצפיה באינטרנט, לשימוש בעיצוב סקינים מפילמים 

פלסטיים למחשב להגן על מסכי מחשב, לשימוש ביצירת יצגנים 
 לשחק במשחקים ולשימוש בהפעלה מרחוק של סמן מחשב 
באינטרנט; פרסומים אלקטרוניים שניתן להורדה בתחום 
מגזינים, עלוני חדשות, חוברות צביעה, לוחות זמנים של 

משחקים הכל בתחום הכדורסל שמוספקות באינטרנט; קטלוגים 
שניתן להורדה המסופקים באינטרנט המייצגים מערך של 
מוצרים בנושא כדורסל; כרטיסי ברכה שניתן להורדה 

המסופקות באינטרנט;  שרוולי רוח מבד קישוטי;הנכללים כולם 
בסוג 9                                                                           
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Class: 16 סוג: 16

Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, trading cards, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, 
paper coasters, post cards, place mats of paper, 
facial tissues, note cards, memo pads, note pads, 
ball point pens, crayons, felt tip markers, rubber 
bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, 
drafting rulers, paper banners and flags, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, 
portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, posters, calendars, bumper stickers, 
book covers, bookmarks, wrapping paper, children's 
activity books, children's coloring books; statistical 
books, guide books, and reference books, all in the 
field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogs in the field of basketball, 
commemorative game and souvenir programs 
related to basketball, paper pennants, stationery, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
printed certificates, greeting cards, Christmas cards, 
holiday cards, informational statistical sheets for 
basketball topics; newsletters, brochures, pamphlets, 
and game schedules in the field of basketball; bank 
checks, check book covers, check book holders, 
comic books; non-magnetic credit cards and 
telephone calling cards not magnetically encoded; 
money clips; all included in class 16

פרסומים ודברים שפרסמו, כלומר קלפי כדורסל, קלפים, 
מדבקות, דקלוקמניה, בולי כדורסל מנציח, דיסקי קרטון שניתן 
לאסוף אותם, לוחות מודעות, לוחות עריכה, תחתית לכוס 
מנייר, גלויות, מפת שולחן אישית מנייר,  טישוים, כרטיס 

לכתיבה, פינקס, פינקס לכתיבה, עט כדורי, צבעונים, טושים 
בעט חוד לבד, גומים, עפרונים, מחזיקי עט ונייר, מעמדי מסמך 
לשולחן עבודה, אלבום הדבקות, חותמות גומי, סרגל לעריכה, 

שלטי ודגלי נייר, קלסרים 3-טבעות, תיקי נייר מכתבים, 
מחברות הקשורים בחוט, מחברות פורטפוליו, צילומים תלויים 
ואי-תלויים, פוסטרים, לוחות שנה, מדבקות שמצמידים לפגוש 
המכונית, עטיפות לספר, סימניה, נייר עטיפה, ספרי פעילות 

לילדים, ספרי צביעה לילדים; ספרי סטטיסטיקה, ספרי הדרכה, 
ספרי יעץ, הכל בתחום כדורסל; מגזינים בתחום כדורסל, 

קטלוגים בתחום כדורסל, תוכניות מודפסות של משחק מנציח 
ומזכרת הקשורים לכדורסל, דגל נייר, נייר מכתבים, פורטפוליים 
מסוג מכתבי נייר, גלויות, כרטיסי הזמנות, תעודות מודפסות, 
כרטיסי ברכה, כרטיסי חג הנולד, כרטיסי חג, עמודי מידע 

סטטסטי לנושא כדורסל; עלוני חדשות, עלונים, חוברות, ולוחות 
זמני משחקים בתחום הכדורסל; צ'קים מהבנק, כיסויים לספרי 
צ'קים, מחזיקי ספרי צ'קים, קומיקס; כרטיסי אשראי לא מגנטיים 
וכרטיסי טלפון שלא מקודדים מגנטי; תופסן שטרות; הנכללים 
כולם בסוג 16                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 18 סוג: 18

Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, 
umbrellas, backpacks, baby backpacks, knapsacks, 
duffel bags, tote bags, beach bags, beach tote bags, 
drawstring pouches, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, beach umbrellas, valises, attache cases, 
billfolds, wallets, briefcases, canes, business card 
cases, book bags, all purpose sports bags, golf 
umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny 
packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, 
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for 
traveling and rucksacks, foot lockers, pet clothing, 
pet leashes, and pet collars; all included in class 18

תיקי ספורט, תיקי נעליים לנסיעה, תיקי לילה, מטריות, תיקי 
גב, תיקי גב לתינוקות, תיקים, ציודן, סלי קניות, תיקי ים, סלי 
קניות לים, נרתיק שרוך הידוק, מזוודות, תג מזוודה, שמשיות, 
שמשיות לים, מזוודות, תיקי מסמכים, ארנקים, ארנקים, תיקי 
מסמכים, מקלים, נרתיקים לכרטיסי ביקור, תיקים לספרים, 
תיקי ספורט לכל מטרה, שמשיות גולף, תיקי חדר כושר, 
ארנקים, ארנקי מטבעות, תיקי פאני, תיקי מותניים, תיקי 

קוסמטיקה שנמכרות ריקות, תיקי בגדים לנסיעה, תיקי יד, תיקי 
מפתחות, מזודות, תיקי כלי רחצה שנמכרות ריקות, מזודות 
לנסיעה ותרמיל גב, ארגז, בגדי חית מחמד, רצועה לחית 

מחמד, וצוארון לחית מחמד; הנכללים כולם בסוג 18               
                                                                                    

                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, slippers, T-shirts, shirts, polo 
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, 
jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, 
warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant jackets, 
parkas, coats, baby bibs not of paper, head bands, 
wrist bands, aprons, undergarments, boxer shorts, 
slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven 
and knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading 
dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, 
swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing 
trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, 
bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, 
beach sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached wigs; 
all included in class 25

בגדים, כלומר גרביים, הנעלה, נעלי כדורסל, נעלי ספורט 
כדורסל, נעלי בית, חולצת-טי, חולצות, חולצות פולו, סוצ'רים, 
מכנסי טרנינג, מכנסיים, גופיות, ג'רסים, מכנסיים קצרים, 
פג'מות, חולצות ספורט, חולצות רוגבי, סווטרים, חגורות, 

עניבות, חולצות לילה, כובעים, כומתה, מצחיות, בגדי חימום 
בספורט, מכנסי חימום בספורט, חולצות חימום חלק 

עליון\קליעה, מעילים, מעילים עמיד לרוח, מעילים מבורדס, 
מעילים, צינורים לתינוקות למנייר, רצועות מצח, רצועות פרק 
כף היד, צינורות, הלבשה תחתונה, תחתוני בוקסר, מכנסיים, 
מחממי אוזניים, כפפות, כפפות אגרוף, צעיפים, חולצות ארוגות 

וסרוגות, שמלות ג'רסי, שמלות, שמלות ומדי עידוד, בגדי 
שחייה, בגדי ים, בגדי ים, בקיניים, טנקיניים, מכנסיים קצרים 
לשחיה, מכנסיים קצרים לחוף הים, חליפת צלילה, כיסוי לחוף 
הים, כיסוי לבגדי ים, עטיפה לבגדי ים, סנדלים, סנדלים לים, 
כובעים לים, מצחיה לים, כובעת שחיה, כובעת רחיצה, כיסוי 

ראש חדשות עם פאות מצורפות; הנכללים כולם בסוג 25         
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Class: 28 סוג: 28

Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls 
for games, plastic balls for games, basketball nets, 
basketball backboards, miniature basketball 
backboards, pumps for inflating basketballs and 
needles therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, 
golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 
markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens; billiard 
cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart board 
cabinets, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, 
action skill games, adult's and children's party 
games, trivia information games and electronic video 
arcade game machines, basketball kit comprised of a 
net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible 
dolls, toy action figures, bobblehead action figures, 
stuffed toys, plush toys, jigsaw puzzles, toy building 
blocks, Christmas tree ornaments and Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks, 
trains and vans, all containing basketball themes, 
novelty foam toys in the shapes of fingers and 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, toy 
noisemakers, pet toys; beach toys, namely, beach 
balls, inflatable balls, toy pails, toy shovels, sand 
toys, sand box toys, water-squirting toys; pool 
accessories, namely swim floats, pool floats, toy 
water rafts, foam floats, swim rings, pool rings, foam 
rings, body boards, surf boards, swim fins, surf fins, 
arm floats and water wing swim aids, all for 
recreational use; volleyball game kits comprised of 
ball, net, sidelines and whistle, and water polo game 
kits comprised of ball, net and whistle;  miniature 
stadium reproductions, namely, small toy plastic 
models of a stadium; snow globes; video game 
machines for use with television and video game 
hand held controllers for use with console video 
gaming systems; all included in class 28

צעצועים, משחקים ומוצרי ספורט, כלומר כדורי סל, כדורי גולף, 
כדורים לגן שעשועים, כדורי ספורט, כדורי פעלה גומי וכדורי 
פעלה קצף, כדורי פלוסין למשחקים, כדורי פלסטיק למשחקים, 
רשת כדורסל, לוחות כדורסל, לוחות כדורסל קטנים, משאבות 
עבור ניפוח כדורסל ומחט בשבילו; מחבטי הגולף, תיקי גולף, 
מחטבים לטווח קצר, אביזרי גולף, כלומר, כלים לתיקון גוש קטן 
של דשא, טי, סימני כדור, כיסויי תיק גולף, כיסויי ראש מחבט 
גולף, כפפות גולף, שרבולי כדורי גולף, דשא גולף למכות 

קצרות; מתלות מקל ביליארד, כדורי ביליארד, מתלות כדורי 
ביליארד, ארונות לוח חיצים, משחקי שולחן כדורסל 

אלקטרוניים, משחקי שולחן כדורסל, משחקי לוח כדורסל, 
משחקי מיומנות אקשן, משחקי מסיבה למבוגרים וילדים, 

משחקי מידע טריוויה ומכונות משחק ארקייד אלקטרוני, ערכת 
כדורסל המכיל רשת ומשרוקית, בובות, בובות קישוטיות, בובות 

שניתן לאסוף, בובות צעצוע שעושות משהו, בובות צעצוע 
שעושות משהו עם ראש-בועה, צעצועים רכים, צעצועים רכים, 
פזלים, קוביות צעצוע לבניה, קישוטים לעץ חג המולד וגרביים 
לחג המולד; כלי רכב צעצועים כמו רכבים, משאיות, רכבות 
וטנדרים, הכל קשורים לנושאי כדורסל, צעצועי קצף חדישים 
בצורות של אצבעות וגביע ניצחון, צעצוע גביע נצחון, קלפים, 
משחקי קלפים, צעצוע שעושה רעש, צעצוע לחית מחמד; 

צעצועים לים, כלומר, כדורים לים, כדורים שניתן לנפח, דליים 
צעצוע, יעות צעצועים, צעצועים לחול, צעצועים לארגז חול, 
צעצועים שמתיזים מים; אביזרי בריכה, כלומר צפים לבריכה, 

רפסודה צעצוע, צפי קצף, טבעות שחיה, טבעות בריכה, טבעות 
קצף, גלשן, גלשן, סנפירי שחיה, סנפירי גלישה, צפי זרוע ועזרי 
שחיה כנף שחיה, הכל לשימוש בבילוי; ערכות משחק כדור-עף 

המכילות כדור, רשת, קווי-צד ומשרוקית, וערכות משחק 
כדור-מים המכילות כדור, רשת ומשרוקית; שכפול אצטדיון 

מזערת, כלומר, מודלים פלסטיים צעצוע קטן של אצטדיון; כדור 
שלג; מכונות משחקי ודיאו לשימוש בטלויזיה ופקדי לכף היד 
משחק ודיאו לשימוש במערכות משחק מחשב מסוף בקרה; 

הנכללים כולם בסוג 28                                                     
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 Owners

Name: NBA Properties, Inc.

Address: Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 
New York, 10022, 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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services in the nature 
of ongoing television and radio programs in the field 
of basketball and rendering live basketball games 
and basketball exhibitions; the production and 
distribution of radio and television shows featuring 
basketball games, basketball events and programs in 
the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and camps, coaches clinics and 
camps, dance team clinics and camps and basketball 
games; entertainment services in the nature of 
personal appearances by a costumed mascot or 
dance team at basketball games and exhibitions, 
clinics, camps, promotions, and other basketball-
related events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely providing a 
website featuring multimedia material in the nature of 
television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of basketball; 
on-line non-downloadable games, namely, computer 
games, video games, interactive video games, action 
skill games, arcade games, adults' and children's 
party games, board games, puzzles, and trivia 
games; electronic publishing services, namely, 
publication of magazines, guides, newsletters, 
coloring books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field of 
basketball; all included in class 41

שירותי בידור וחינוך בתחום סדרות טלויזיה ורדיו נמשכות 
בתחום כדורסל והספקת משחקי כדורסל חי ותערוכות כדורסל; 
ייצור והפצה של סדרות רדיו וטלויזיה שמצגות משחקי כדורסל, 

אירועי כדורסל ותוכוניות בתחום הכדור סל; ארגון וסידור 
קלניקות ומחנות כדורסל, מאמנות קלניקות ומחנות, קלניקות 
ומחנות לקבוצות ריקוד; שירותי בידור בתחום של הצגה 
עצמאית על ידי קמע בתחפושת או קבוצת ריקוד במשחקי 

כדורסל ותערכות, קלניקות, מחנות, אירועי קידום, או אירועים 
אחרים, אירועים מיוחדים ומסיבות הקשורים לכדורסל; שירותי 
מועדון אוהדים; שירותי בידור, כלומר הספקת אתר אינטרנט 
שמיצג חומרי רבמדיה בתחום נקודות שיא בטלויזיה, נקודות 
שיא בטלויזיה אינטראקטיביות, הקלטות ודיאו, הקלטות ודיאו 
סטרים, בחירות נקודת שיא ודיאו אינטראקטיבי, תוכנות רדיו, 
נקודות שיא ברדיו, והקלטות אודיו בתחום כדורסל; הספקת 
חדשות ומידע בתחום סטטיסטיקה וטריויה בתחום כדורסל; 
משחקים מקוונים שלא ניתן להורדה, כלומר משחקי מחשב, 
משחקי ודיאו, משחקי ודיאו אינטראקטיביים, משחקי מיומנות 
פעלה, משחקי ארקייד, משחקי מסיבה למבוגרים וילדים, 
משחקי לוח, פזלים, ומשחקי טריויה; שירותי פרסום 

אלקטרוניים, כלומר, פרסום של מגזינים, מדריכים, עלוני 
חדשות, ספרי צביעה, ולוחות זמני משחקים של אחרים מקוון 
על ידי האינטרנט, הכל בתחום כדורסל; הספקת מאגר נתונים 
מקוון בתחום כדורסל; הנכללים כולם בסוג 41                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 29531/08/2016



Trade Mark No. 270747 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RECHES EDUCATIONAL PROJECTS LTD שם: רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ

Address: Hamatechet 12, Kadima, 6092000, Israel כתובת : המתכת 12, צורן-קדימה, 6092000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RECHES, ROSENSAFT, NORKIN, Law Offices 

Address: 23 Hativa Teisha St., P.O.B. 2249, Afula, 
18122, Israel

שם: רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין 

כתובת : רח' חטיבה תשע 23, ת.ד. 2249, עפולה, 18122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Development and publishing of textbooks and 
teaching all ages of school - primary and secondary - 
and to colleges and possible pre-academic 
preparatory programs.

פיתוח והוצאה לאור של ספרי לימוד והוראה לכל גילאי בית 
הספר - יסודי ועל-יסודי - וכן למכללות ולמכינות קדם - 

אקדמיות.                                                                       
                          

כ"ז אב תשע"ו - 29631/08/2016



MASCOAT

Trade Mark No. 270749 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mascorp, Ltd.

Address: 4310 Campbell Road, Houston, Texas, 77041, 
U.S.A.

(Texas Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Geyra Gassner, Adv.

Address: Yigal Alon 55, TEL AVIV - YAFO, 6789115, 
Israel

שם: גרא גסנר, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 55, תל אביב, 6789115, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Insulating coatings for marine, commercial, industrial, 
and residential use, namely, ceramic insulating 
coatings in the nature of paint or lacquer with anti-
condensation, heat resistance for the purpose of 
personnel protection, anti-corrosion, sound 
dampening, heat retention, energy savings, vapor 
barriers, and ultra-violet radiation protection 
properties.

ציפויים מבודדים לשימוש ימי, מסחרי, תעשייתי, ולמגורים, 
דהיינו, ציפויים מבודדים קרמיים שהינם צבע או לכה מונעת 
עיבוי, עמידה בחום לצורך הגנת סגל, מניעת שיתוך, השתקת 
קול, שמירת חום, חיסכון באנרגיה, מחסומי אדים, ומאפייני 

הגנה מפני קרינה אולטרה-סגולה.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ז אב תשע"ו - 29731/08/2016



Trade Mark No. 270753 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RECHES EDUCATIONAL PROJECTS LTD שם: רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ

Address: Hamatechet 12, Kadima, 6092000, Israel כתובת : המתכת 12, צורן-קדימה, 6092000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RECHES, ROSENSAFT, NORKIN, Law Offices 

Address: 23 Hativa Teisha St., P.O.B. 2249, Afula, 
18122, Israel

שם: רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין 

כתובת : רח' חטיבה תשע 23, ת.ד. 2249, עפולה, 18122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Development and publishing of textbooks and 
teaching all ages of school - primary and secondary - 
and to colleges and possible pre-academic 
preparatory programs.

פיתוח והוצאה לאור של ספרי לימוד והוראה לכל גילאי בית 
הספר - יסודי ועל-יסודי - וכן למכללות ולמכינות קדם - 

אקדמיות.                                                                       
                          

כ"ז אב תשע"ו - 29831/08/2016



Trade Mark No. 270755 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Levi Yoav שם: יואב לוי

Address: P.O.B. 77, Kidmat Tzvi, 12421, Israel כתובת : ת.ד. 77, קדמת צבי, 12421, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Golan wine   .יין מהגולן

Class: 35 סוג: 35

Wine tastings supply for  marketing and sales 
through visitor's  center.

אספקת טעימות יין לצורכי שיווק ומכירה  באמצעות מרכז 
המבקרים.                           

כ"ז אב תשע"ו - 29931/08/2016



Trade Mark No. 270786 מספר סימן

Application Date 23/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227729 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising the sale of goods and services of others 
through the distribution of printed material and 
through the distribution of audio and online 
multimedia materials over the Internet; Direct mail 
advertising of wares of others; Business 
management namely advice and information 
concerning commercial business management; 
Advice in the field of business management and 
marketing; Assistance and advice regarding business 
organization and management; business 
administration namely business administration 
services in the field of food and nutrition; providing 
office functions namely managing office functions in 
the nature of mail sorting, handling and receiving 
filing documents; administration of employee benefit 
plans.

Class: 36 סוג: 36

Insurance administration and brokerage; financial 
analysis and consultation; monetary exchange; real 
estate brokerage and consultancy; organization of 
collections namely debt collection; charity fundraising 
and financial sponsorship of projects in the field of 
food and nutrition.

כ"ז אב תשע"ו - 30031/08/2016



Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing seminars and 
workshop in the field of food and nutrition; providing 
of training in the field of food and nutrition; 
entertainment in the nature of culinary and nutrition 
competitions and events; organizing community 
sporting and cultural events in the field of food and 
nutrition; academies [education]; practical training 
demonstration; education information; recreation 
information; gymnastic instruction; correspondence 
courses; organizing cookery courses; arranging of 
contests; organization of sports competitions; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization of shows 
[impresario services]; arranging and conducting of 
concerts; arranging and conducting of conferences; 
arranging and conducting of congresses; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; arranging and conducting of workshops 
[training]; party planning (entertainment); publication 
of books; publication of texts, other than publicity 
texts; publication of electronic books and journals 
online; electronic desktop publishing; presentation of 
live performances; game services provided on-line 
from a computer network.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of nutrition; 
scientific research in the field of nutrition; biological 
research; design of new products and development 
in the food and nutrition sectors; all of the aforesaid 
services being for the development of sustainable 
forms of food production which are then shared with 
decision makers; design and development of 
computer hardware 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)

Italy, 13/05/2014, No. MI2014C004820 MI2014C004820 איטליה, 13/05/2014, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 30131/08/2016



 Owners

Name: Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni

Address: Via Mantova, 166, I-43100 Parma, 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

כ"ז אב תשע"ו - 30231/08/2016



Trade Mark No. 270818 מספר סימן

Application Date 12/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228304 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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 the word "HERON" in large 
letters over the word "THERAPEUTICS" in smaller 
letters with a group of parallelograms coming out of 
the letter "N".

 Owners

Name: Heron Therapeutics, Inc.

Address: 123 Saginaw Drive, Redwood City, CA 94063, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-emetic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
pain, gastrointestinal conditions, cancer, autoimmune 
diseases, infectious diseases, inflammatory diseases 
and genetic diseases.

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

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

U.S.A., 19/02/2014, No. 86198235 ארה"ב, 19/02/2014, מספר 86198235

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 30331/08/2016



Trade Mark No. 270828 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228391 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for use 
on textiles, including preparations to facilitate ironing; 
cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations; preparations including pre-treatment, 
containing stain-removing agents and products; 
preparations for scouring and removing wax; 
preparations for cleaning pipe systems; soaps other 
than for personal use; detergents other than for 
personal use; waxes; shoe polish, shoe cream, shoe 
cleaners; indoor or room perfumes; air fragrancing 
preparations; potpourris [fragrances]; incense; 
towels, sponges, wipes (tissues) impregnated with 
preparations for cleaning, polishing, degreasing, 
waxing and scouring (abrasive preparations).

Class: 5 סוג: 5

Germicidal preparations other than for personal use; 
liquid and spray disinfectants other than for personal 
use; tissues impregnated with disinfectants; products 
for destroying vermin; herbicides; insecticides; 
mothproofing products; insect repellents; fungicides; 
preparations for destroying rodents; air purifying 
products; indoor or room deodorizers; deodorants 
(not for personal use); preparations for purifying and 
cleaning air; carpet deodorizers; textile and fabric 
deodorizers.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metals or coated therewith); combs and 
sponges; brushes not for personal use (except paint 
brushes); brush-making materials; apparatus, 
instruments, utensils and equipment (non-electric) for 
cleaning, polishing, degreasing, scouring and 
polishing; dispensers for soap and detergents; steel 
wool (for cleaning); containers made of plastic 
materials; mops; cleaning cloths, cloths for polishing, 
waxing; cloths for washing floors; shoe horns; shoe 
horns; shoe trees for footwear; polishing sponges; 
brushes for footwear.

Class: 25 סוג: 25

Non-slipping devices for footwear; heelpieces and 
pads for shoes; anti-slip and inner soles for heels; 
heel cushions (pads); foot protecting socks; 
stockings, tights and socks.

כ"ז אב תשע"ו - 30431/08/2016



 Owners

Name: S.C. Johnson & Son, Inc.

Address: 1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, 
U.S.A.

(Etat du Wisconsin (USA) Une société de l'Etat du 
Wisconsin (USA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 26 סוג: 26

Shoe laces.

כ"ז אב תשע"ו - 30531/08/2016



Trade Mark No. 270833 מספר סימן

Application Date 12/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228450 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, in particular medicinal, disinfectant and 
deodorant soaps; perfumery; ethereal oils, oils for 
toilet purposes, oils for cosmetic purposes; 
cosmetics, in particular cosmetic creams, cosmetic 
preparations for skin care, sun-tanning preparations, 
cosmetic pencils; hair lotions, shampoos, hair spray 
and hair dyes; dentifrices, mouth washes, not for 
medical purposes; sunscreen preparations.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of gynecological and similar disorders, 
especially during menopause; medicines for human 
and veterinary purposes for the treatment of 
gynecological and similar disorders, especially during 
menopause; hygienic preparations for medical 
purposes;  dietetic foods and products adapted for 
medical or veterinary purposes; food for babies; 
dietary supplements for human beings and animals; 
air purifying preparations; medicinal mud and mud for 
baths; oxygen baths; baths salts for medical 
purposes; bath preparations for medical and 
therapeutical purposes; medicinal teas, herbal teas 
for medicinal purposes; medicinal herbs; sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services for soaps, in particular 
medicinal, disinfectant and deodorant soaps, 
perfumery, ethereal oils, oils for toilet purposes, oils 
for cosmetic purposes, cosmetics, in particular 
cosmetic creams, cosmetic preparations for skin 
care, sun-tanning preparations, cosmetic pencils, hair 
lotions, shampoos, hair spray and hair dyes, 
dentifrices, mouth washes, not for medical purposes, 
sunscreen preparations, pharmaceutical and 
veterinary preparations, hygienic preparations for 
medical purposes, medicines for human and 
veterinary purposes, dietetic foods and products 
adapted for medical or veterinary purposes, food for 
babies, dietary supplements for human beings and 
animals, air purifying preparations, medicinal mud 
and mud for baths, oxygen baths, baths salts for 
medical purposes, bath preparations for medical and 
therapeutical purposes, medicinal teas, herbal teas 
for medicinal purposes, medicinal herbs, sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop).

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

כ"ז אב תשע"ו - 30631/08/2016



 Owners

Name: Schaper & Brümmer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft

Address: Bahnhofstraße 35, 38259 Salzgitter, Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Liability 
Company as General Partner)

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/08/2014, No. 30 2014 056 832.2/05 גרמניה, 07/08/2014, מספר 832.2/05 056 2014 30

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 30731/08/2016



Trade Mark No. 270852 מספר סימן

Application Date 09/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1102198 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for application to or care of the skin, 
scalp, hair or nails; cosmetics; cosmetic kits; make-
up; bases for make-up; make up products and 
preparations; make-up powder including loose 
powder or compacted powders; mineral based 
makeup, make up preparations and products; mineral 
oils (cosmetic); mineral water sprays for cosmetic 
purposes; foundation make-up, foundation powders 
(loose and compact) including waterproof and long 
lasting formulations; foundation cream, foundation 
preparations; blusher, face blusher, facial bronzer 
and bronzing preparations; eye make-up and 
cosmetic preparations for eyes, eye lids, eye lashes, 
eye brows and optical areas of the face, including 
waterproof and long lasting formulations; false 
eyelashes, adhesives for affixing false eyelashes; 
cosmetic lining preparations for the eyes and lips; 
cosmetic lip preparations; lip balms, glosses, sticks 
for the application of colours; make up and cosmetic 
staining preparations for the face and body; priming 
preparations for the application of cosmetics and 
make up; nail polishes; nail polish remover; eye 
make up remover; tissues, pads and papers 
impregnated with soaps, moisturisers, toners, 
cosmetics, cosmetic lotions, cosmetic removing 
preparations; cotton buds, and cotton used for 
cosmetic purposes; soaps; perfumes, eau de 
cologne, flower perfume extracts; oils for perfumes 
and scents, essential oils; non-medicated toilet 
preparations; sun-tanning preparations; artificial 
tanning preparations; sunscreen preparations; 
preparations for skin whitening; deodorants; 
antiperspirants; non medicated bath oils and bath 
salts, including mineral salts; beauty abrasives for 
personal use; non medicated breath freshening 
sprays; cosmetic preparations for slimming purposes; 
face paint; glitter; hairdressing aids for styling and 
colouring; spacers to separate fingers or toes during 
nail grooming; temporary tattoos; decorative transfers 
for cosmetic use; henna for hair, body and face; 
cleansing, cleaning and washing preparations for the 
face and body; toning preparations for the face and 
body; moisturizing preparations for the face and 
body, including those with tinting, bronzing or 
coloring preparations; depilatories and depilatory 
preparations; parts, fittings and accessories including 
instructional materials sold together with the 
aforesaid goods.

כ"ז אב תשע"ו - 30831/08/2016



 Owners

Name: Nude by Nature Pty Ltd

Address: Level 6, 22 Pitt Street, Sydney NSW 2000, 
Australia

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

Class: 35 סוג: 35

Distributor services being wholesaling and retailing of 
goods; wholesale; retail; sales by any means; 
advertising, marketing, promotion and public 
relations; preparation of advertising matter and 
materials; publication of advertising matter and 
materials; operation, supervision and management of 
party plans, loyalty programs, sales and promotional 
incentive schemes; discount services (retail, 
wholesale, or sales promotion services); customer 
support services; opinion polling; compilation and 
maintenance of directories, mailing lists including 
such lists compiled and maintained via the global 
computer network; business referral service; event 
management services; supply of services on-line; 
telephone and on-line ordering of goods; direct mail 
advertising; arranging and conducting of trade 
shows, conferences and exhibitions for commercial 
purposes; on-line promotion on a computer network; 
business advice and consultancy relating to 
franchising; business management; business 
administration; business planning; business 
development; business counselling; business advise 
and advisory services; advisory services relating to 
customer service; business efficiency studies and 
business data analysis services; dissemination of 
commercial information; distribution of prospectus; 
importing services; exporting services; accounting; 
providing information, including by electronic means 
and via a global computer network, about all of the 
aforesaid services.

כ"ז אב תשע"ו - 30931/08/2016



Trade Mark No. 270856 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1124587 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying, photographic, measuring, signaling, 
checking and supervision apparatus and instruments, 
namely, intelligent mobile phones in the nature of 
smartphones, computer, laptops, and tablet PCs; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; and other digital recording 
media, namely, blank digital storage media; data 
processing equipment, computers; computer 
software for coordinating transportation services of 
persons and goods, namely, software for the 
automated scheduling and dispatch of vehicles, air, 
car, bus, and water transport.

Class: 38 סוג: 38

Operation of internet market places, especially for the 
dispatching of transportation services in the nature of 
air, car, bus and water transport to local transport 
companies, using telecommunication services, 
namely, services which allow one person/or system 
to talk to another, transmit messages from one 
person/or system to another, routing calls, SMS 
messages, and push-notification

Class: 39 סוג: 39

Air, car, bus and freight ship transport; travel 
arrangements; chauffeur services; transport of 
persons and goods; Providing a website featuring 
information regarding transportation services and 
bookings for transportation service.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, product 
development, new product design services; design 
and development of computer hardware and 
software, especially, for the dispatching of 
transportation services in nature of air, car, bus and 
water transport to local transport company.

כ"ז אב תשע"ו - 31031/08/2016



 Owners

Name: BlackLane GmbH

Address: Feurigstraße 59, 10827 Berlin, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Halftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 
6801298, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 6801298, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 31131/08/2016



Trade Mark No. 270874 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kamil Shbeta

Address: St., Karpat 1, 00-712 Batalionu AK, Warszawa, 
Poland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shavit, Bar-On, Galon Zin Nov Yagur & Co., Adv.

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

שם: שביט, בר-און, גלאון צין יגור ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות.                                                             
          

כ"ז אב תשע"ו - 31231/08/2016



KRYXLA

Trade Mark No. 270884 מספר סימן

Application Date 21/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZS Pharma, Inc. 

Address: 508 Wrangler Drive, Suite 100, Coppell, Texas 
75019, U.S.A.

A Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperkalemia.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהיפרקלמיה.                               
                                      

כ"ז אב תשע"ו - 31331/08/2016



RIP CURL

Trade Mark No. 270885 מספר סימן

Application Date 21/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: RIP CURL INTERNATIONAL PTY LTD.

Address: Torquay, Victoria, Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Stationary, namely  school stationery, office supplies 
in the class; school student equipment; writing 
instruments, namely pens, fountain pens, ball point 
pens and pencils; writing paper; erasers; slide rules; 
pencil boxes and cases; pencil sharpeners; diaries 
and calendars; notebooks; binders; folders; photo 
frames and photo albums.

ניירות כתיבה, דהיינו ניירות כתיבה לבתי ספר, אספקה 
משרדית לכיתה; ציוד לתלמיד בית ספר; מכשירי כתיבה, דהיינו 
עטים, עטי נובע, עטים ועפרונות כדוריים; נייר כתיבה; מחקים; 
סרגלי חישוב; קופסאות ונרתיקי עפרונות; מחדדי עיפרון; יומנים 

ולוחות שנה; מחברות; קלסרים; תיקיות; מסגרות תמונה 
ואלבומי תמונות.                                                               

                                  

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, clutch bags, shoulder bags, wallets, 
purses, brief cases, folio cases, attache cases, 
backpacks, key cases, key rings, credit card cases, 
bill folder, coin purses, organizers, telephone cases 
and holders, bum bags, pocket cases, passport 
wallets, travel bags, haversacks, luggage, umbrellas, 
trunks, bag tags.           

תיקים, תיקי יד, תיקי נשיאה, תיקי כתף, ארנקים, ארנקי נשים, 
תיקים מסמכים, תיקי ניירות, תיקים צמודים, תרמילי גב, 

נרתיקי מפתחות, מחזיקי מפתחות, נרתיקים לכרטיס אשראי, 
נרתיקי שטרות, ארנקי מטבעות, ארגוניות, נרתיקי ומחזיקי 

טלפון, תיקים אחוריים, נרתיקים לכיס, ארנקי פספורטים, תיקי 
נסיעות, תרמילי צד, מטען, מטריות, תיבות נסיעה, תגים 

לתיקים.

כ"ז אב תשע"ו - 31431/08/2016



FLEISCHMANN

Trade Mark No. 270886 מספר סימן

Application Date 21/12/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 01430118 האיחוד האירופי מספר: 01430118

Dated 10/11/2015 (Section 16) מיום 10/11/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: AB Mauri South America Pty Limited 

Address: Level 1, Building A, 11 Talavera Road, NORTH 
RYDE NSW 2113, Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Yeast; yeast extracts; yeast products for food; yeast 
conditioners; leaven; baking powder; bread and 
dough improvers; bakery mixes; flour products; flour 
and preparations made from cereals.

שמרים; תמציות שמרים; מוצרי שמרים למאכל; שמרים 
מרככים; שאור; אבקת אפייה; משפרי לחם ובצק; תערובות 

לאפייה; קמח; מוצרי קמח; קמח וחומרים העשויים מדגנים.       
                                                                              

כ"ז אב תשע"ו - 31531/08/2016



EKRYXLA

Trade Mark No. 270887 מספר סימן

Application Date 21/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZS Pharma, Inc. 

Address: 508 Wrangler Drive, Suite 100, Coppell, Texas 
75019, U.S.A.

A Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperkalemia.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהיפרקלמיה.                               
                                        

כ"ז אב תשע"ו - 31631/08/2016



Trade Mark No. 270897 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

acidulated water for recharging batteries & 
accumulators; chemical additives to motor fuel; anti-
boil preparations for  engine coolants;  anti-frothing 
solutions for batteries & accumulators; antifreeze;  
brake fluid;  chemical additives for oils; coolants for 
vehicle engines; currying preparations for leather; 
detergent additives to gasoline; detergents for use in 
manufacturing processes;  distilled water; chemical 
preparations for decarbonising engines;  industrial 
chemicals; leather-renovating chemicals; liquids for 
removing sulfates from batteries & accumulators;  
substances for removing polish; power steering fluid; 
compositions for repairing inner tubes of tyres; 
compositions for repairing tyres;  rubber 
preservatives; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics;  wax-bleaching chemicals.

מים חומציים לטעינת מצברים וסוללות;  תוספים כימיים לדלק 
לרכב;  תכשירים מונעי רתיחה לנוזלי קירור מנוע ; תמיסות 
מונעית בעבוע לסוללות ומצברים; מונע הקפאה; נוזל בלמים; 
תוספים כימים לשמנים;  נוזלי קירור למנועי רכב; תכשירי 

קרצוף לעור; תוספי חומרי ניקוי לבנזין;  חומרי ניקוי לשימוש 
בתהליכי ייצור; מים מזוקקים; תכשירים כימים לנטרול פחמון 
מנועים;  כמקלים תעשייתיים; כימיקלים לחידוש עור;  נוזלים 
להסרת סולפטים מסוללות ומצברים;  חומרים להסרת פוליש; 
נוזלי היגוי כוח; תרכובות לתיקון פנימיות של צמיגים; תרכובות 
לתיקון צמיגים; חומרי שימור לגומי; כימיקלים מונעי הכתמה 

לשימוש על בדים ; כימיקלים להלבנת שעווה .
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 4 סוג: 4

non-chemical additives to motor fuel; carnauba wax 
;industrial wax; industrial grease;  industrial oil; 
lubricants; lubricating oil; lubricating grease; 
moistening oil; motor oil; wax (raw material)

תוספים שאינם כימיים לדלקים לרכב;  שעוות דקל קרנובה; 
שעוות תעשייתית;  גריז תעשייתי;  שמן תעשייתי;  חומרי 

סיכה; שמן ליחוח; שמן מנוע;  שעווה(גלמית).                         
                                                                                    

  

Class: 12 סוג: 12

Parts and accessories for vehicles; non-motorized 
vehicles parts and accessories for non-motorized 
vehicles.

חלקים ואביזרים לכלי רכב יבשתיים;  כלי רכב שאינם ממונעים 
חלקים ואביזרים לכלי רכב שאינם ממונעים.                           

  

Class: 37 סוג: 37

Installing batteries, radio, CDs, DVDs and multi-
media products; repair and replacement of tyres; 
installing reversing sensors, cameras, antennas and 
automotive electronics; installation of car 
accessories; installing upholstery; repair and 
replacement of brakes, straps, filters and spare parts; 
vehicle breakage repair; car maintenance; car oil 
treatments; service for annual car test; diagnostics 
and troubleshooting faults with the vehicle; car body 
repairs and paintwork

התקנת מצברים, רדיו, דיסקים, DVD ומוצרי מולטי־מדיה; 
תיקון והחלפת צמיגים; התקנת חיישני רברס, מצלמות, אנטנות 
ומוצרי אלקטרוניקה לרכב; התקנת אביזרים לרכב; התקנת 
ריפודים; תיקון והחלפת בלמים, רצועות מסננים וחלקי חילוף 
לרכב; תיקוני שבר ברכב; טיפולי תחזוקה לרכב; טיפולי שמן 
לרכב; טיפולי העברת מבחן רישוי לרכב; דיאגנוסטיקה ואיתור 
תקלות ברכב; תיקוני פח וצבע לרכב.                                
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ז אב תשע"ו - 31731/08/2016



Ownersבעלים

Name: Autoworks Ltd. שם: אוטוורקס בע"מ

Address: 5 Eliezer Ben Hurkonis Street North Industrial 
Zon, Lod, 71106, Israel

כתובת : רחוב אליעזר בן הורקנוס 5 אזור התעשיה הצפוני, לוד, 
71106, ישראל

חברה פרטית

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

כ"ז אב תשע"ו - 31831/08/2016



Trade Mark No. 270916 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; heated 
tobacco products; electronic devices that heat 
cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters, matches.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק; סיגרים, סיגריות, סיגרילות, 
טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, טבק 
ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא 

למטרות רפואיות); סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק לחימום, 
מכשירים חשמליים לחימום סיגריות, חפצי מעשנים, נייר 

לסיגריות וגלילים, צינורות לסיגריות, פילטרים לסיגריות, פחיות 
לטבק, נרתיקים ומאפרות לסיגריות, מקטרות, מכשירי כיס 

לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים.                                        
                                                                                    

                                                                      

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia, 
17/09/2014, No. MK/T/2014/974

ריפובליקה של מסידוניה, 17/09/2014, מספר 
MK/T/2014/974

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 31931/08/2016



 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 32031/08/2016



Trade Mark No. 270977 מספר סימן

Application Date 17/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228726 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, all in relation to vodka.

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness of the need to support, 
foster and encourage creativity and experimentation 
in art, music and visual media and of the need to 
support local communities and local businesses; 
promotion of local businesses, art, music, visual 
media and exhibitions, programs and campaigns 
therefor through sponsorship of sports and cultural 
events; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; retail and online 
retail store services in the fields of candles, oils, 
printed publications, furniture, home furnishings, city 
guides, glassware, drinks mats, bottle openers, 
stationery, postcards, table decorations, baseball 
caps, posters, clothing, in particular T-shirts and 
hoodies, beverageware, in particular cups, 
kitchenware, food, beverages, in particular soft drinks 
and fruit juices, alcoholic beverages."

כ"ז אב תשע"ו - 32131/08/2016



 Owners

Name: Steinberg, Jens H.

Address: Nollendorfstr. 27, 10777 Berlin, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Education and providing of training and 
entertainment, namely, arranging and conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the 
field of alcohol, alcohol awareness and moderation, 
and alcohol sales, distribution and marketing, and 
distribution of course materials in connection 
therewith; organizing sporting and cultural activities; 
entertainment services, namely, providing 
entertainment information in the fields of local 
businesses, local tourism, recreational leisure 
activities, music, culture, fashion shows and movies; 
entertainment in the nature of ongoing multimedia 
internet programs and ongoing series in the fields of 
local businesses, local tourism, music, art, design, 
culture, fashion, drama, action, hobbies, current 
events, comedy and leisure broadcast on global 
computer networks; providing non-downloadable 
online magazines and newsletters in the fields of 
local businesses, local tourism, beverages, music, 
art, design, culture, fashion, drama, action, hobbies, 
current events, comedy, and entertainment; 
entertainment services in the nature of a fan club; 
entertainment services, namely, providing online 
computer games; arranging and conducting 
entertainment exhibitions in the fields of local 
businesses, local tourism, art, music, culture and 
movies; arranging of contests.

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

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

European Union, 18/11/2013, No. 012322021 האיחוד האירופי, 18/11/2013, מספר 012322021

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 32231/08/2016



Trade Mark No. 270978 מספר סימן

Application Date 12/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228757 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Heron Therapeutics, Inc.

Address: 123 Saginaw Drive, Redwood City, CA 94063, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-emetic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
pain, gastrointestinal conditions, cancer, autoimmune 
diseases, infectious diseases, inflammatory diseases 
and genetic diseases.

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

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

U.S.A., 19/02/2014, No. 86198233 ארה"ב, 19/02/2014, מספר 86198233

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 32331/08/2016



Trade Mark No. 271026 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1229245 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for bleaching and cleaning purpose; 
perfumery; cosmetic products, scent products for 
personal use including deodorants for humans and 
animals; soaps; abrasive products including emery 
clothes, emery papers, pumice stones, abrasive 
pastes; polish and maintenance products for leather, 
vinyl, metal, wood. 

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances for medical and veterinary 
purposes or non-medical and non-veterinary 
purposes; dietetic supplements; food for babies; 
herbs and herbal beverages for medical purposes;  
products providing hygiene namely pads, tampons, 
plasters for medical purposes, medical dressing 
materials, diapers including the ones made of paper 
and textile; preparations for destroying noxious 
plants, animals and fungi; deodorants excluding the 
ones for humans and animals, air refreshing odors; 
disinfectants, antiseptics, detergents 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)

Turkey, 06/03/2013, No. 2013/20699 טורקיה, 06/03/2013, מספר 2013/20699

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Purple, white, light 
blue, dark blue, pink and yellow. as shown in the 
mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the We wish to disclaim "comfort 
and dry (rahat ve jefaf)". separately, but in the 
combination of the mark.

Purple, white, light blue, dark blue, pink and yellow. 
There is a main wording as "canbaby" in white Arabic 
characters inside a purple rectangle; under the 
wording "canbaby", it is written "rahat (comfort)" in 
light blue Arabic characters and "jefaf (dry)" in dark 
blue Arabic characters; the wording "rahat jefaf 
(comfort dry)" is settling in a white shape which is in 
front of another light blue shape; under the "rahat 
jefaf (comfort dry)" there are three colored rectangles 
in pink, yellow and dark blue.

There is a main wording as "canbaby" in white Arabic 
characters inside a purple rectangle; under the 
wording "canbaby", it is written "rahat (comfort)" in 
light blue Arabic characters and "jefaf (dry)" in dark 
blue Arabic characters; the wording "rahat jefaf 
(comfort dry)" is settling in a white shape which is in 
front of another light blue shape; under the "rahat 
jefaf (comfort dry)" there are three colored rectangles 
in pink, yellow and dark blue.

All the characters are written in Arabic, "can" means 
"heart" and "bebe" means "baby", "rahaf means 
"comfort", "ve" means "and" and "jefaf" means "soft".

 Owners

Name: ONTEX TUKETIM URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B, Blok Kat:31, 
Esenler Istanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

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
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Trade Mark No. 271035 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229357 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus; electronically 
recorded data (downloadable); information 
technology and audiovisual equipment, namely, 
receivers, headsets and computer peripherals ; 
magnets, magnetizers and demagnetizers; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, security, 
protection and signalling devices; diving equipment; 
navigation, global positioning system tracking and 
location devices; downloadable electronic maps; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; educational apparatus and 
simulators; 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 software 
featuring computer games; cases and covers for 
mobile phones, tablets, laptop computers and 
netbooks, portable media players, cameras and other 
photographic equipment; laptop bags; lanyards 
(straps) for mobile phones; eyewear; eye glasses; 
summer glasses; sunglasses; mobile phone covers; 
radios incorporating alarm clocks.
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 Owners

Name: King.Com Limited

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

(Malta Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publishing and 
reporting services; translation and interpretation; 
electronic games services, including provision of 
computer games on line, on social networks, or by 
means of a global computer network; providing 
electronic games for use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile devices; providing 
enhancements within online computer and electronic 
games; providing downloadable interactive electronic 
games to mobile phones, tablets and other electronic 
mobile devices ; providing interactive single and 
multi-player electronic games via the internet, 
electronic communication networks or via a global 
computer network; publishing of computer game 
software, electronic games and video game software.

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

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

Liechtenstein, 06/05/2014, No. 2014-313 ליכטנשטיין, 06/05/2014, מספר 2014-313

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 271080 מספר סימן

Application Date 15/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0922731 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.P.A.

Address: Via Della Chimica, 21, I-41012 CARPI 
(Modena), Italy

(ITALY 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: 9 סוג: 9

Glasses.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and suitcases, bags, big bags, 
handbags, rucksacks, schoolbags, key cases, 
wallets, purses, briefcases, make-up boxes, 
umbrellas.
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Trade Mark No. 271117 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours green, blue, azure, 
orange, yellow, white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, כחול, תכלת, כתום, צהוב, לבן 
הנראים בסימן.

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disposable diapers and diaper pants. חיתולים ותחתוני חיתול חד פעמיים.         
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Syneron

Trade Mark No. 271129 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1249562 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Syneron Medical Ltd. שם: סינרון מדיקל בע"מ

Address: P.O.B. 550, Yokneam Illit, 20692, Israel כתובת : ת.ד. 550, יקנעם עילית, 20692, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care products, namely creams, 
lotions, cleansers and gels; Non-medicated skin care 
products for skin rejuvenation treatments,  
dermatological treatments, treatments of cosmetic 
skin conditions, skin whitening treatments and skin 
lightening treatments; all included in class 3

תכשירים לא רפואיים לטיפוח העור, שהם קרמים, תחליבים, 
תכשירי ניקוי וג'ל; תכשירים לא רפואיים עבור טיפולים 

להתחדשות העור, טיפולים דרמטולוגיים, טיפולי עור קוסמטיים, 
טיפולי הבהרת עור ועבור טיפולי הלבנת עור; הנכללים כולם 
בסוג 3                                                                           

                                                                          

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, instruments and devices for 
aesthetic and beauty treatments; medical and 
aesthetic apparatus, instruments and devices for 
beauty care.

מערכות, מכשירים והתקנים רפואיים עבור טיפולים אסתטיים 
וטיפולי יופי; מערכות, מכשירים והתקנים רפואיים ואסתטיים 
עבור לטיפוח היופי.                                                       

Class: 44 סוג: 44

Medical and aesthetic treatments; all included in 
class 44

טיפולים רפואיים ואסתטיים; הנכללים כולם בסוג 44               
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Trade Mark No. 271156 מספר סימן

Application Date 05/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229827 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps (to the extent included in this class), valves to 
the extent included in this class; gears (to the extent 
included in this class); elements as well as 
mechanisms thereof for valves; machine tool parts; 
machine devices for transporting workpieces to 
workpiece processing machines as well as their 
evacuation, in particular tables, slides, linear 
modules; machine-driven handling equipment for 
grabbing, stopping, placing, turning, pushing and 
removing of workpieces; pneumatically, not hand-
operated and/or electrically operated actuators for 
machine tools and tooling system machines; 
industrial manipulators; pneumatic transport systems; 
module elements for automatic assembly/finishing 
technique as machine parts, namely machine 
mounts, tool provisioning systems; pneumatic 
devices (machine parts) for provision and order of 
material; machines, namely robots and handling 
equipment with pneumatically driven axles; filling 
machines, machines for the chemical industry, 
machines for the beverage industry, machines for 
wood processing, machines for agriculture, machines 
for metalworking, machines for the assembly of 
bicycles, machines for the textile industry, machines 
for the sugar industry, machines for the production of 
bitumen, machines for the production of cords, 
machines for the production of lace, machines for the 
production of baked goods, machines for plastics 
processing, machine housing, machine boilers, 
machine wheels, machine stands, machine tables, 
machine shafts, road construction machines, dividing 
machines, packaging machines, drives except for 
land vehicles; mining industry machines, compressed 
air conveyors, bending presses, separator 
[machines], compressed air machines, 
electromechanical apparatuses for the preparation of 
food, electromechanical machines for the chemical 
industry, moulding machines, blowers, conveying 
machines, compressors [machines], machines and 
machine-operated devices for the treatment of 
workpieces, filters for machines; filters for installation 
in pressure lines of hydraulic systems for machines; 
filters and filtering units to the extent included in this 
class; packaging machines; pneumatic, hydraulic, 
drive, control and regulator elements for machines, 
especially valves, shut-off valves, pistons, pressure 
regulators, electro-pneumatic converters, 
compressed air reservoirs, compressed air service 
units, compressed air mufflers, compressed air filters; 
armatures for compressed air field (machine parts); 
pneumatic motors, compressed air pumps, pressure 
reduction valves [of machine parts], pressure control 
valves [of machine parts], pressure control valves [of 
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machine parts], pneumatic cylinders, expansion 
tanks [parts of machines], housings for machines and 
engines, racks for machines, gears, except for land 
vehicles; pneumatic and hydraulic drives for 
machines and engines, pistons [machine or engine 
components], compressors, clutches [connections], 
except for land vehicles; pneumatic tubing conveyor 
systems, pneumatic door openers and closers 
[machine parts]; presses [machines for commercial 
purposes], pumps, regulators, slide valves [machine 
parts], control devices for machines or engines; 
drives and engines for vehicles, except for land 
vehicles; drums for machines, step-up gears for 
machines, vacuum pumps [machines], valves 
[machine parts], devices for power transmission 
except land vehicles; cylinders for engines and 
machines; parts of all aforementioned goods.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, film, 
optical, weighing, measuring, signal, control, rescue 
and instruction apparatuses and instruction 
instruments, aerometers, alarm devices, analysers 
not for medical purposes, computer programs 
[stored], computer programs [downloadable], 
diagnostic apparatuses not for medical purposes, 
densitometers, pressure gauges, material test 
instruments and machines, mathematical 
instruments, measuring devices and measuring 
instruments, apparatus and instruments for physics 
scales, weighing apparatuses and instruments, 
electrical or pneumatic maintenance indicators; 
maintenance indicators to the extent included in this 
class; electrical, electronic electro-hydraulic and 
electro-pneumatic drive actuators and control units; 
electrical and electronic drive actuators, regulators 
and control elements thereof for valves; data 
processing devices for the electronic control of 
machines, apparatuses and drives; devices for 
recording, transmission and/or reproduction of 
images and/or sound; data processing devices; data 
media equipped with machine-readable programs; 
control programs for control and/or visualization of 
operational sequences; oxygen masks for diving, 
diving suits, diving masks, nautical apparatuses and 
instruments; depth gauges, pressure indicators 
(diving accessoires), breath regulators for diving, 
diving tanks, pressure vessels with accessories for 
diving; diving suits; diving apparatuses electrical and 
electronic regulator and control elements, namely 
push button switches, measuring and control 
apparatuses for the provision of a safety function.

Class: 12 סוג: 12

Pneumatic and mechanic parts and devices for the 
use in vehicles and apparatuses for transport in 
country, air or on the water.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, teaching and instruction materials 
excluding apparatuses; specialized books with 
teaching and exercise material; the above in the 
domain of technology and research, in particular 
pneumatic technologies and devices.
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Class: 37 סוג: 37

Construction information; information about repairs; 
construction consulting; construction of industrial 
building projects; repair of electrical systems; factory 
construction; installation, repair and maintenance of 
data technical systems [hardware]; installation, 
maintenance and repair of machines; repair, 
refurbishing and maintenance of machines and 
machine parts; overhaul of worn or partly destroyed 
machines; overhaul of worn or partly destroyed 
motors; rental of construction machines, robots and 
tools; maintenance and repair of machines and 
apparatuses.

Class: 41 סוג: 41

Training, professional re-education, practical training 
[demonstration]; education at academies, education 
and instruction, correspondence courses; publication 
of texts except for advertising; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; on-line 
publication of electronic books and magazines; 
organisation and holding of conferences, 
organisation and holding of congresses, personnel 
development through basic and advanced training; 
publication of printed matter (also in electronic form), 
except for advertising purposes; publication of 
magazines and books in electronic form including on 
the Internet; training, holding and execution of 
seminars, organisation and execution of workshops 
[training].

Class: 42 סוג: 42

Updating of computer software, computer hard and 
software consulting; services of an industry designer; 
services of a physicist; services of a technical 
measuring and testing laboratory; services of 
engineers; execution of technical tests, execution of 
scientific investigations, calibrating, technical 
research, scientific analysis, research in the field of 
technology, research in the area of mechanical 
engineering, research and development services 
concerning new products for third parties; industrial 
analysis and research services; installation and 
maintenance of software; calibration and functionality 
testing of measuring instruments; structural design 
planning, material testing, quality control, quality 
inspection, technical consulting in the field of 
engineering; technical project planning, scientific 
research, scientific and technological services and 
research work and associated design services; 
quality control services for certification purposes.

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

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

Germany, 15/11/2013, No. 302013059817.2/07 גרמניה, 15/11/2013, מספר 302013059817.2/07

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12
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 Owners

Name: Aventics GmbH

Address: Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Germany

(Germany Limited Liability Company)

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

Class: 16 סוג: 16

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 271200 מספר סימן

Application Date 10/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230258 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical materials and dressings namely, silicone 
medical adhesives, flanges, gels, seals and rings; 
pharmaceutical preparations for use in ostomy; 
medical plasters; wound dressings; veterinary 
preparations namely, adhesive removers; 
preparations to protect the skin from irritants, silicone 
adhesive dressing removers and silicone wound 
dressings including sprays or wipes.

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus excluding namely, 
stoma bags, silicone medical adhesives, flanges and 
gels.

Class: 44 סוג: 44

Medical and surgical services; veterinary services.

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

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

European Union, 18/03/2014, No. 012703682 האיחוד האירופי, 18/03/2014, מספר 012703682

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Trio Healthcare Limited

Address: Restoration Barn, Gargrave Road, Broughton, 
Skipton North Yorkshire BD23 3AH, United Kingdom

(England & Wales Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co - law offices

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower, 38th. 
Floor, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פלינר ושות - עורכי דין

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 38, רמת גן, 
52520, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 33631/08/2016



Trade Mark No. 271221 מספר סימן

Application Date 07/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230481 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DELTA LABO

Address: Hôtel d'Entreprises de la Croix Rouge, 10 
avenue de la Croix Rouge, F-84510 AVIGNON, France

(FRANCE Société à responsabilité limitée)

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: 1 סוג: 1

 Chemical preparations for use in industry, science 
and photography; chemical preparations for use in 
agriculture, horticulture and forestry, namely, bio 
chemical preparations for the detection of 
microbiological contamination; chemical reagents 
other than for medical or veterinary use.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying, photographic, weighing, 
measuring, signaling and checking apparatus and 
instruments; detectors; diagnostic apparatus not for 
medical use.

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

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

France, 14/04/2014, No. 14 4 085 851 צרפת, 14/04/2014, מספר 851 085 4 14

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 271242 מספר סימן

Application Date 28/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230651 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; boxes of precious 
metals; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; wallets, briefcases; 
animal skins, hides; bags, namely, all-purpose 
carrying bags, tote bags, travel bags, beach bags, 
clutch bags; bags for sports; small bags, namely 
small all-purpose carrying bags, small tote bags, 
small travel bags, small handbags, small beach bags, 
small clutch bags; handbags; envelopes of leather for 
packaging; school bags; trunks; attaché cases; 
leather cases; pocket wallets; luggage, namely, 
trunks and suitcases; umbrellas; parasols; walking 
sticks; key cases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, sweatshirts, sweaters, T-shirts, 
blouses, shirts, pullovers, skirts, trousers, jackets, 
coats and overcoats; gloves, shawls, socks, 
stockings, underwear, bathing costumes, dresses 
and suits; footwear; headgear, namely, hats, caps, 
berets.

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

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

Italy, 31/07/2014, No. VI2014C000424 VI2014C000424 איטליה, 31/07/2014, מספר

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 33831/08/2016



 Owners

Name: Kelma International B.V.B.A.

Address: 43, Constant Neutjensstraat, B-2900 Schoten, 
Belgium

(Belgium 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

כ"ז אב תשע"ו - 33931/08/2016



Trade Mark No. 271267 מספר סימן

Application Date 28/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230980 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: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics;  body oils; body 
scrub; refreshing waters for the body; body spray 
used as a deodorant and perfume; body sprays;  eau 
de Cologne, deodorants and antiperspirants for 
personal use; facial scrubs; perfumes for personal 
use; hair care preparations; hair styling products; 
hand creams; hand lotions; lip balms; lip glosses; 
make-up; bath products, not medicated; perfumes; 
shaving preparations; soaps for personal use; all 
excluding moisture barrier skin ointments, 
conditioning creams and skin cleansing 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)

Switzerland, 14/05/2014, No. 661736 שוויץ, 14/05/2014, מספר 661736

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 34031/08/2016



Trade Mark No. 271268 מספר סימן

Application Date 28/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230981 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: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 05/05/2014, No. 661337 שוויץ, 05/05/2014, מספר 661337

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 34131/08/2016



Trade Mark No. 271280 מספר סימן

Application Date 23/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0489722 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schildkröt Europa GmbH

Address: Hans-Urmiller-Ring 11, 82515 Wolfratshausen, 
Germany

(Germany Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Sports articles (not included in other classes), 
particularly table-tennis balls.

כ"ז אב תשע"ו - 34231/08/2016



Trade Mark No. 271282 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0643751 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CLARO products GmbH

Address: Vogelsangstraße 1, A-5310 Mondsee, Austria

(Austria Private limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for industrial use, water treating products, 
water softening preparations.

Class: 3 סוג: 3

Washing-up products; dishwasher detergents, 
dishwasher powder, dishwasher tablets, dishwashing 
preparations, dishwashing detergents, dishwashing 
additives for water softening; rinsing agents, 
automobile cleaners, glass cleaners, all-purpose 
cleaners, spray cleaners for household use.

כ"ז אב תשע"ו - 34331/08/2016



Trade Mark No. 271287 מספר סימן

Application Date 10/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0801592 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Casall Aktiebolag

Address: P O Box 6007, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

Class: 28 סוג: 28

Equipment and apparatus for exercise and strength 
training; golf articles, included in this class; fishing 
tackle.

כ"ז אב תשע"ו - 34431/08/2016



Trade Mark No. 271320 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RECHES EDUCATIONAL PROJECTS LTD שם: רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ

Address: Hamatechet 12, Kadima, 6092000, Israel כתובת : המתכת 12, צורן-קדימה, 6092000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RECHES, ROSENSAFT, NORKIN, Law Offices 

Address: 23 Hativa Teisha St., P.O.B. 2249, Afula, 
18122, Israel

שם: רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין 

כתובת : רח' חטיבה תשע 23, ת.ד. 2249, עפולה, 18122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Development and publishing of textbooks and 
teaching all ages of school - primary and secondary - 
and to colleges and possible pre-academic 
preparatory programs.

פיתוח והוצאה לאור של ספרי לימוד והוראה לכל גילאי בית 
הספר - יסודי ועל-יסודי - וכן למכללות ולמכינות קדם - 

אקדמיות.                                                                       
                          

כ"ז אב תשע"ו - 34531/08/2016



Trade Mark No. 271321 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RECHES EDUCATIONAL PROJECTS LTD שם: רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ

Address: Hamatechet 12, Kadima, 6092000, Israel כתובת : המתכת 12, צורן-קדימה, 6092000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RECHES, ROSENSAFT, NORKIN, Law Offices 

Address: 23 Hativa Teisha St., P.O.B. 2249, Afula, 
18122, Israel

שם: רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין 

כתובת : רח' חטיבה תשע 23, ת.ד. 2249, עפולה, 18122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Development and publishing of textbooks and 
teaching all ages of school - primary and secondary - 
and to colleges and possible pre-academic 
preparatory programs.

פיתוח והוצאה לאור של ספרי לימוד והוראה לכל גילאי בית 
הספר - יסודי ועל-יסודי - וכן למכללות ולמכינות קדם - 

אקדמיות.                                                                       
                          

כ"ז אב תשע"ו - 34631/08/2016



Trade Mark No. 271332 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHAHAR YUYVAL SACHAR FL (2009) LTD שם: שחר יובל סחר פל (2009) בע"מ

Address: 6 Hayezira, Rehovot, Israel כתובת : היצירה 6, רחובות, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haya Singer Adv.

Address: Havered Tower 53 Hashalom Road, Givatayim, 
53454, Israel

שם: חיה זינגר, עו"ד

כתובת : מגדל הורד דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, cosmetics and hair lotions, all 
included in class 3.

סבונים, בשמים, תכשירי קוסמטיקה ותרחיצים לשיער; הנכללים 
כולם בסוג 3.        

Class: 9 סוג: 9

Cellular telephones parts for cellular telephones and 
appliances for them; all included in class 9.

טלפונים סלולאריים, חלקיהם ואבזרים עבורם; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           

      

Class: 18 סוג: 18

Bags, including back packs and traveling bags, 
purses and suitcases, umbrellas and parasols; all 
included in class 18.

תיקים, לרבות תרמילים ותיקי נסיעות, ארנקים ומזוודות, 
מטריות ושמשיות;הנכללים כולם בסוג 18.

                                                             

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear all included in class 25.  
                                       

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

כ"ז אב תשע"ו - 34731/08/2016



FIREBASE

Trade Mark No. 271354 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; Application service provider featuring 
application programming interface (API) software for 
providing online non-downloadable software for 
scalable, real-time backend server solutions for web 
applications on global computer networks, mobile 
devices and applications, namely, syncing data, data 
storage, control and transmission; the foregoing, 
however, does not include non-downloadable 
computer software for custom mapping or 
maintenance of emergency facilities

עיצוב ופיתוח של חומרות ותוכנות מחשב; ספק שירותי יישומים 
בעל תוכנת ממשק תכנות יישומים (איי-פי-אי) לשם אספקת 
תוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה לפתרונות מדרגיים, 

בזמן-אמת, לשרתי ממשק אחורי עבור יישומי רשת על רשתות 
מחשבים גלובאליות, התקנים ויישומים ניידים, דהיינו, סנכרון 
נתונים, אחסון נתונים, בקרה ושידור; האמור לעיל, עם זאת, 
אינו כולל תוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה למיפוי מותאם 
אישית או תחזוקה של מתקני חירום.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/07/2014, No. 86335517 ארה"ב, 12/07/2014, מספר 86335517

Class: 42 סוג: 42

Application service provider featuring application 
programming interface (API) software for providing 
online non-downloadable software for scalable, real-
time backend server solutions for web applications on 
global computer networks, mobile devices and 
applications, namely, syncing data, data storage, 
control and transmission; the foregoing, however, 
does not include non-downloadable computer 
software for custom mapping or maintenance of 
emergency facilities

כ"ז אב תשע"ו - 34831/08/2016



Trade Mark No. 271431 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1185722 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: FAYA

Address: 1 rue Loitière, F-14117 TRACY SUR MER, 
France

(Société à Responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorbike; motors and engines for land vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; bodies for 
vehicles; anti-skid chains; vehicle chassis or 
bumpers; sun-blinds adapted for automobiles; safety 
belts for vehicle seats; electric vehicles; caravans; 
tractors; mopeds; cycles; frames, kickstands, brakes, 
handlebars, wheel rims, pedals, tires, wheels or 
saddles for cycles or bicycles; strollers; handling 
carts.

כ"ז אב תשע"ו - 34931/08/2016



UNIPUZZLE

Trade Mark No. 271437 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1254391 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 on 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 של 
מערכות שליטה, המכילות לפחות אחד מהבאים: חומרת 

מחשב, בקרי תוכנה לוגיים, תצוגת משתמש או מקלדת.           
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ז אב תשע"ו - 35031/08/2016



UNISHIFTER

Trade Mark No. 271439 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1254389 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 של 
מערכות שליטה,המכילות לפחות אחד מהבאים : חומרת 

מחשב, בקרי תוכנה לוגיים, תצוגת משתמש או מקלדת.           
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 35131/08/2016



UNIVATOR

Trade Mark No. 271442 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1254115 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 on 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 של 
מערכות שליטה, המכילות לפחות אחד מהבאים: חומרת 

מחשב, בקרי תוכנה לוגיים, תצוגת משתמש או מקלדת.           
                                                                                    
                                                                                  

כ"ז אב תשע"ו - 35231/08/2016



UNIPORTER

Trade Mark No. 271443 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1266653 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 on 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 של 
מערכות שליטה, המכילות לפחות אחד מהבאים: חומרת 

מחשב, בקרי תוכנה לוגיים, תצוגת משתמש או מקלדת..         
                                                                                    
                                                                                  

כ"ז אב תשע"ו - 35331/08/2016



Trade Mark No. 271448 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORTEFIEL, S.A.

Address: Madrid, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, deodorant soaps, deodorants (perfumery), 
toiletries for hygiene, moisturizing gels (cosmetics), 
protecting hair gels, cleansing gels, pre-shave gels, 
shaving gels, aftershave moisturizing gels, hair gels, 
shower gels, massage gels other than for medical 
use, after sun gels (cosmetics), tanning gels, 
perfumery, essential oils. 

סבונים, סבוני דאודורנט, דאודורנטים (בישום), מוצרי רחצה 
להיגיינה, ג'ל לחות (קוסמטיקה), ג'ל הגנה לשיער, ג'ל ניקוי, ג'ל 
טרום גילוח, ג'ל גילוח, ג'ל לחות לאחר גילוח, ג'ל לשיער, ג'ל 
למקלחת, ג'ל לעיסוי שאינו לשימוש רפואי, ג'ל לאחר שיזוף 

(קוסמטיקה), ג'ל לשיזוף, בשמים, שמנים אתריים.                 
                                                                                    

                    

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services of products included in 
classes 3 and 25 in commerce and through internet, 
franchising services; advertising and business 
management of products in classes 3 and 25; 
business administration of products included in 
classes 3 and 25; office functions of products 
included in classes 3 and 25

שירותי קמעונאות וסיטונאות של מוצרים הכלולים בסוגים 3 ו־ 
25 במסחר ובאמצעות אינטרנט, שירותי זכיינות; פרסום וניהול 
עסקים של מוצרים הכלולים בסוגים 3 ו- 25; טיפול בעסקים של 
מוצרים הכלולים בסוגים 3 ו- 25 ; פעולות משרדיות של מוצרים 
הכלולים בסוגים 3 ו- 25 .                                                  
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 35431/08/2016



Trade Mark No. 271455 מספר סימן

Application Date 04/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name:  Royalty Zack- Little Switzerland ltd. שם: רויאלטי זק שווצריה הקטנה בע"מ

Address: Sokolov 84, Holon, Israel כתובת : סוקולוב 84, חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Yezerski, Itzhak - Law Office

Address: 108 Vaitzman St., P.O.B. 1259, Kfar Saba, 
44203, Israel

שם: יזרסקי, יצחק - חברת עורכי דין

כתובת : רח' ויצמן 108, ת.ד. 1259, כפר סבא, 44203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store for selling   chocolates , food , cheese 
and delicatessen .

שירותי מכירה לממכר שוקולדים , מזון, גבינות ודליקטסים.       
                                

כ"ז אב תשע"ו - 35531/08/2016



Trade Mark No. 271464 מספר סימן

Application Date 12/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1254114 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Israel No. 198893 ישראל מספר: 198893

Dated 01/03/2007 (Section 16) מיום 01/03/2007 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: UltraShape Ltd. שם: אולטרה שייפ בע"מ

Address: Kochav Yoqneam Building, P.O.B. 80, 
Yokneam, 20692, Israel

כתובת : בניין כוכב יוקנעם (קומה 4), ת.ד. 80, יקנעם, 20692, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, instruments and devices for 
aesthetic and beauty treatments, namely cosmetic 
apparatus using ultrasound for performing aesthetic 
skin treatment procedures, cosmetic apparatus using 
RF for performing aesthetic skin treatment 
procedures

מכשירים, כלים והתקנים רפואיים לביצוע טיפולי יופי 
ואסתטיקה, שהם מכשירים קוסמטיים העושים שימוש 

באולטרסאונד לביצוע הליכים רפואיים וטיפולי  עור אסתטיים, 
מכשירים קוסמטיים העושים שימוש בגלי רדיו לביצוע הליכים 
רפואיים וטיפולי עור אסתטיים; הנכללים כולם בסוג 10       

Class: 44 סוג: 44

Medical, aesthetic and cosmetic treatment services, 
namely cosmetic care services, cosmetic medical 
treatment services; aesthetic treatment services; 
cosmetic consulting services relating to treatments 
utilizing ultrasound technology; providing 
informational services in the field of ultrasound 
treatment; and rendering consultation and advisory 
services in connection with all aforesaid services; all 
included in class 44

שירותים רפואיים, אסתטיים וקוסמטיים; שהם טיפולים 
קוסמטיים, טיפולים קוסמטיים רפואיים; טיפולים אסתטיים; 
שירותי ייעוץ קוסמטיים הקשורים לטיפולים המשתמשים 

בטכנולוגיית אולטרה סאונד; ומתן ייעוץ ושירותי ייעוץ בקשר 
לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 44                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ז אב תשע"ו - 35631/08/2016



Adeline

Trade Mark No. 271465 מספר סימן

Application Date 12/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1261970 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Syneron Medical Ltd. שם: סינרון מדיקל בע"מ

Address: P.O.B. 550, Yokneam Illit, 20692, Israel כתובת : ת.ד. 550, יקנעם עילית, 20692, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and aesthetic devices and instruments for 
cosmetics and beauty care treatments, namely laser 
for cosmetic treatments of the face and skin; Lasers 
for medical use for reduction and removal of hair and 
for treatment of skin in the nature of skin 
rejuvenation, treatment of fine lines, skin texture, skin 
discoloration, and skin toning, treatment of facial 
veins, vascular and pigmented skin lesions, wrinkle 
reduction, treatment of acne and treatment of soft 
tissues and cellulite.

התקנים רפואיים ואסתטיים ומכשירים המשמשים לטיפולי 
קוסמטיקה וטיפוח יופי, שהם לייזר לטיפולים קוסמטיים של 

הפנים והעור; לייזר לשימוש רפואי המשמש להפחתת ולהסרת 
שיער וכן עבור טיפולי עור, שהם התחדשות העור, טיפול בקווים 

עדינים, מרקם עור, שינוי צבע עור, גוון עור, טיפול בוורידי 
הפנים, כלי דם ופיגמנטציה, הפחתת קמטים, טיפול באקנה 

וטיפול ברקמות רכות וצלוליטיס                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 35731/08/2016



PREGSENSE

Trade Mark No. 271489 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1280095 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for use in big data 
analysis and data management and for listening, 
monitoring, tracking, recording, storing, managing, 
displaying and analyzing the mother and fetus 
heartbeats, and the womb surroundings and sounds, 
mother and fetus medical parameters, signs and 
symptoms, and condition; a computer software/App 
which enables sending, sharing, tagging and posting 
of the mother and fetus heartbeats and the womb 
surroundings and sounds and mother and fetus 
medical parameters, signs and symptoms, and 
condition by means of a global computer network; 
sound system that is placed in an wearable 
abdominal belt comprising of an audio controller, 
speakers, microphone, sensors and a music player, 
for transmitting music/sounds/educational material to 
a fetus; sound system that is placed in toys for 
babies and children comprising of audio controller, 
speakers, and a music player, for transmitting 
music/sounds/educational material; wearable 
abdominal belts containing speakers, microphones, 
vibrio- acoustics sensors and vital signs sensors and 
audio transmitters for purposes of transmitting 
music/sounds/educational material to a fetus, not for 
medical purpose; pregnancy audio system 
comprising of wearable abdominal belt including 
audio controller, speakers, microphones, vibrio- 
acoustics sensors and vital signs sensors and 
computer software/Application for listening, 
monitoring, tracking, recording, storing, managing, 
displaying and analyzing the mother and fetus 
heartbeats, and the womb surroundings and sounds; 
all included in class 09.

חומרת ותוכנת מחשב לשימוש בניתוח ביג דאטה וניהול נתונים 
ולצורך שמיעה, ניטור, מעקב, הקלטה, אחסון, ניהול, הצגה 
וניתוח פעימות לב האם והעובר, וסביבת הרחם ורחשיו, 
פרמטרים רפואיים של האם והעובר, סימנים וסימפטומים, 

ומצב; תוכנת/אפליקציית מחשב אשר מאפשרת שליחה, שיתוף, 
תיוג ופרסום פעימות לב האם והעובר וסביבת הרחם ורחשיו, 
פרמטרים רפואיים, סימנים וסימפטומים, ומצב האם והעובר 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מערכת שמע המונחת 

בחגורת בטן לבישה הכוללת בקר אודיו, רמקולים, מיקרופון, 
סנסורים ונגן מוזיקה, להעברה של מוזיקה/קולות/חומר חינוכי 
לעובר; מערכת שמע המונחת בצעצועים לתינוקות ולילדים 
הכוללת שלט אודיו, רמקולים ונגן מוזיקה, להעברה של 
מוזיקה/קולות/חומר חינוכי; חגורות בטן לבישות הכוללות 
רמקולים, מיקרופונים, סנסורים וייבר-אקוסטים, סנסורים 

לסימנים חיוניים, ומשדרי אודיו למטרות העברת 
מוזיקה/קולות/חומר חינוכי לעובר, לא למטרות רפואיות; 

מערכת שמע להריון המורכבת מחגורת בטן לבישה, הכוללת 
בקר אודיו, רמקולים, מיקרופונים, סנסורים וייבר-אקוסטים, 
סנסורים לסימנים חיוניים ותוכנת מחשב/אפליקציה לשמיעה, 
ניטור, מעקב, הקלטה, אחסון, ניהול, הצגה וניתוח של דפיקות 
לב האם והעובר וסביבת וקולות הרחם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .09
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 10 סוג: 10

Medical device to be used during pregnancy 
comprising of an abdominal wearable belt including 
audio controller, speakers and microphones, vibrio- 
acoustics sensors and vital signs sensors and 
computer software/Application for the purpose of a 
continuous monitoring, tracking, recording, 
displaying, analyzing and predicting the mother and 
fetus medical and general parameters, signs, 
symptoms and conditions; all included in class 10.

מכשיר רפואי לשימוש במשך ההריון המורכב מחגורת בטן 
לבישה הכוללת בקר אודיו, רמקולים ומיקרופונים, סנסורים 

וייבר-אקוסטים וסנסורים לסימנים חיוניים ותוכנת 
מחשב/אפליקציה למטרת ניטור, מעקב, הקלטה, הצגה, ניתוח 

וחיזוי ממושכים של פרמטרים כלליים ורפואיים, סימנים, 
סימפטומים ומצבים של האם והעובר; הנכללים כולם בסוג 10.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ז אב תשע"ו - 35831/08/2016



Class: 28 סוג: 28

Toys for babies and children in which a sound 
system can be installed; toys for babies and children 
which play sounds designed to be attached to car 
seats, strollers, cribs and high chairs; sound 
producing toys for babies and children; musical toys 
for babies and children; toys for babies and children 
containing speakers and audio transmitters for 
purposes of transmitting music/sounds/educational 
material; all included in class 28.

צעצועים לתינוקות ולילדים שבהם ניתן להתקין מערכת שמע; 
צעצועים לתינוקות ולילדים שמשמיעים קולות ומתוכננים 
להיצמד למושבי מכונית, עגלות-ילדים, עריסות וכיסאות 

גבוהים; צעצועים המפיקים קול לתינוקות ולילדים; צעצועים 
מוזיקאליים לתינוקות ולילדים; צעצועים לתינוקות ולילדים 

הכוללים רמקולים ומשדרי אודיו למטרות העברת 
מוזיקה/קולות/חומר חינוכי; הנכללים כולם בסוג 28.               
                                                                                    

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Software as a services (SAAS)  featuring a computer 
software/Application for continuous monitoring, 
tracking, analyzing, displaying, predicting and storing 
the mother and fetus general and medical 
parameters, signs and symptoms, and condition 
during pregnancy;  technical support, upgrading, 
repair and maintenance of computer 
software/Application; providing temporary use of on-
line non-downloadable cloud computing software for 
listening, monitoring, tracking, recording, analyzing, 
storing, managing, sharing, tagging, sending the 
mother and fetus general and medical parameters, 
signs and symptoms, and condition during pregnancy 
all for use in connection with a cloud-based data 
management platform and online software tools for 
big data analytics; software as a services (SAAS) 
featuring a computer software/App for listening, 
monitoring, tracking, recording, analyzing, storing, 
managing, sharing, tagging, sending the mother and 
fetus heartbeats and the womb surroundings and 
sounds;  technical support, upgrading, repair and 
maintenance of computer software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for listening, monitoring, tracking, 
recording, analyzing, storing, managing, sharing, 
tagging and sending the mother and fetus heartbeats 
and the womb surroundings and sounds; all included 
in class 42.

תוכנה כשירות המציגה תוכנת מחשב/אפליקציה לניטור, מעקב, 
ניתוח, תצוגה, חיזוי ואחסון ממושכים של הפרמטרים הכלליים 
והרפואיים, סימנים וסימפטומים, ומצב האם והעובר במשך 
ההריון;  תמיכה טכנית, שידרוג, תיקון ותחזוק של תוכנת 
מחשב/אפליקציה; אספקת גישה זמנית לתוכנת מחשוב ענן 

מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשמיעה, ניטור, מעקב, הקלטה, 
ניתוח, אחסון, ניהול, שיתוף, תיוג ושליחה של הפרמטרים 

הכלליים והרפואיים, סימנים וסימפטומים, ומצב האם והעובר 
במשך ההריון הכל לשימוש בהקשר לפלטפורמת ניהול נתונים 
מבוססת-ענן וכלי תוכנה מקוונים לניתוח ביג דאטה; תוכנה 
כשירות המציגה תוכנת מחשב/אפליקציה לשמיעה, ניטור, 

מעקב, הקלטה, ניתוח, אחסון, ניהול, שיתוף, תיוג שליחה של 
פעימות הלב של האם והעובר וסביבת הרחם ורחשיו;  תמיכה 
טכנית, שידרוג, תיקון ותחזוק של תוכנת מחשב; אספקת גישה 

זמנית לתוכנת מחשוב ענן מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
לשמיעה, ניטור, מעקב, הקלטה, ניתוח, אחסון, ניהול, שיתוף, 
תיוג ושליחה של פעימות הלב של האם והעובר וסביבת הרחם 
ורחשיו; הנכללים כולם בסוג 42.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 44 סוג: 44

Telemedicine services; analytical and statistic 
services relating to mother and fetus general and 
medical parameters, signs and symptoms, and 
condition during pregnancy, for diagnosis or 
treatment purposes; analytical and statistic services 
relating to the mother and fetus heartbeats and the 
womb surroundings and sounds during pregnancy, 
for diagnosis or treatment purposes; all  included in 
class 44.

שירותי רפואת-רחק;  שירותי ניתוח וסטטיסטיקה המתייחסים 
לפרמטרים הכלליים והרפואיים, סימנים וסימפטומים ומצב האם 
והעובר במשך ההריון, למטרות אבחון וטיפול;  שירותי ניתוח 
וסטטיסטיקה המתייחסים לפעימות הלב של האם והעובר 

וסביבות הרחם ורחשיו במשך ההריון, למטרות אבחון וטיפול;  
הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ז אב תשע"ו - 35931/08/2016



Ownersבעלים

Name: NUVO GROUP LTD שם: נובו גרופ בע"מ

Address: 48 Ehad Ha'am Street, Tel Aviv, 6520213, Israel כתובת : רח' אחד העם 48, תל אביב, 6520213, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

כ"ז אב תשע"ו - 36031/08/2016



Trade Mark No. 271503 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines; 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, 
stroke, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyria, Huntington's 
disease and disorder, insomnia, Parkinson's disease 
and disorder, schizophrenia, bipolar disorder and 
disease, ADHD, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes; all 
included in class 5.

חיסונים; תכשירים רוקחים וחומרים למניעה וטיפול בהפרעות 
ומחלות שנוצרו על ידי או  הפועלות על מערכת העצבים 
המרכזית; תכשירים רוקחים וחומרים הפועלים על מערכת 
העצבים המרכזית; ממריצים של מערכת העצבים המרכזית; 
תכשירים רוקחים וחומרים למניעה וטיפול בהפרעות ומחלות 
פסיכיאטריות ונוירולוגיות; תכשירים רוקחים וחומרים למניעה 
וטיפול בהפרעת ו מחלת האלצהיימר, שבץ, דיכאון, הפרעות 

מצב רוח, פסיכוזה, חרדה, אפילפסיה, טרשת נפוצה, 
פורפיריה, מחלת והפרעת הנטינגטון, נדודי שינה, מחלת 

והפרעת פרקינסון, סכיזופרניה, מחלת והפרעת דו קוטביות, 
הפרעות קשב וריכוז, אונקולוגיה, כאב, אלכוהוליזם ותלות; 
תכשירים, חומרים, חומרים כימיים וגורמים למטרות אבחון 

רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 41 סוג: 41

Education; arranging and conducting of educational 
expert forums in the field of research and 
development, science, clinical tests and trials, 
diagnostic, medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatment and prevention; providing of 
training; arranging and conducting seminars, 
conferences, symposiums, workshops (training) and 
courses; educational and training services in the field 
of research and development, science, clinical tests 
and trials, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatment and prevention; 
educational and training services in the field of 
research and development, science, clinical tests and 
trials, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatment and prevention 
provided electronically, on-line, via cable or Internet 
or other electronic media; arranging and conducting 
of expert forums, including on-line, in the form of 
seminars, conferences, symposia, workshops 
(education) and courses; on-line training programs; 
providing on-line publications (not down-loadable), 
including of books, reports, brochures, booklets, 
leaflets, including patient information leaflets, 
magazines, journals, teaching and educational 
material in the field of research and development, 
science, clinical tests and trials, diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; all included in class 41.

השכלה; ארגון וביצוע של פורומים מקצועיים בתחומי המחקר 
והפיתוח, מדע, מחקרים וניסויים רפואיים, דיאגנוסטיקה, 
רפואה, רוקחות, הפרעות, מחלות טיפול ומניעה ;אספקת 

הדרכה; עריכה וקיום סדנאות, כנסים, ימי עיון, סדנאות (אימון) 
וקורסים; שירותי השכלה והכשרה בתחום המחקר והפיתוח, 
מדע, בדיקות וניסויים קליניים, אבחון, רפואה, רוקחות, 
הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה; שירותי השכלה והכשרה 

בתחום המחקר והפיתוח, מדע, בדיקות וניסויים קליניים, אבחון, 
רפואה, רוקחות, הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה הניתנים 

באופן אלקטרוני, באופן מקוון, באמצעות כבל או באינטרנט או 
במדיה אלקטרונית אחרת; עריכה וקיום קבוצות דיון מומחים, 
כולל באינטרנט, בצורה של סדנאות, כנסים, ימי עיון, סדנאות 
(השכלה) וקורסים; תכניות הדרכה מקוונות; אספקת פרסומים 

מקוונים(לא להורדה), הכוללים ספרים, דו״חות, חוברות, 
ספרונים, עלונים, כולל עלוני מידע למטופל, מגזינים, כתבי עת, 
חומרי הוראה והשכלה בתחום המחקר והפיתוח, מדע, בדיקות 
וניסויים קליניים, אבחון, רפואה, רוקחות, הפרעות, מחלות, 

טיפול ומניעה; הנכללים כולם בסוג 41                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ז אב תשע"ו - 36131/08/2016



 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 42 סוג: 42

Providing data and information in the field of research 
and development, science, clinical tests and trials, 
diagnostic; provision of information in the field of 
research and development, science, clinical tests and 
trials, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatment 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, brain disorders and central 
nervous system related disorders, diseases and 
pharmaceuticals; medical research, trials and tests; 
clinical research, trials and tests; diagnostic research 
and tests, including clinical trials; providing for 
medical and medicinal information in the field of 
research and development, science, clinical tests and 
trials; all included in class 42.
                                                                                     
                                          

אספקת מידע ונתונים בתחום המחקר והפיתוח, מדע, מחקרים 
קליניים ומבחנים, דיאגנוסטיקה, אספקת מידע בתחום המחקר 

והפיתוח, מדע, מחקרים קליניים וניסויים, דיאגנוסטיקה, 
חומרים רוקחים, הפרעות, מחלות טיפול ומניעה; שירותים 

מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הנוגעים לאלה; עיצוב ופיתוח 
של חומרת ותוכנת מחשב; אספקת תובנה וגישה לנתונים 

ומידע בתחום שלמחקר ופיתוח, מדע, בדיקות וניסויים קליניים, 
אבחון, רפואה, רוקחות, הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה; 

עריכה וקיום קבוצות דיון מומחים, בולל באינטרנט, בתחום של 
מחקר ופיתוח, מדע, בדיקות וניסויים קליניים, אבחון, רפואה, 
רוקחות, הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה; מחקר ופיתוח 
תרופות; שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר בתחום של 

הפרעות, מחלות ומניעה; שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר 
בתחום שלמערכת העצבים המרכזית, הפרעות במוח והפרעות, 
מחלות ותרופות הקשורות במערכת העצבים המרכזית; מחקר, 
ניסויים ובדיקות רפואיים; מחקר, ניסויים ובדיקות קליניים; 

מחקר ובדיקות אבחוניים, בולל ניסויים קליניים; אספקת מידע 
רפואי ורוקחי בתחום שלמחקר ופיתוח, מדע, בדיקות וניסויים 

קליניים; הנכללים כולם בסוג 42

Class: 44 סוג: 44

Medical services in the field ofpsychiatric and 
neurological disorders and diseases ; providing data 
and information in the field of medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; provision of information in the field of 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, 
treatment and prevention via an online forum; 
services in the field ofpsychiatry and psychology; 
advice related to medical and pharmaceutical 
preparations and substances; medical clinical 
services; medical treatment services; therapeutic 
treatment services; therapeutic clinical services; 
healthcare and medical services related to central 
nervous system and brain disorders, diseases and 
pharmaceuticals; providing for medical and medicinal 
information in (he field of diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; medical information services; providing 
on-line medical data and analyses designed to 
provide patients and clients customized information, 
including medical dose, diagnosis, therapeutic issues 
and medical management; all included in class 44.

שירותים רפואיים בתחום הפסיכיאטרית ומחלות והפרעות 
נוירולוגיות; אספקת מידע ונתונים בתחום הרפואי, הרוקחי, 

הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה; אספקת מידע בתחום הרפואי, 
הרוקחי, הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה באמצעות פורומים 
מקוונים;׳שירותים בתחום של פסיכיאטרית ופסיכולוגיה; ייעוץ 
בנוגע לתכשירים וחומרים רפואיים ורוקחים; שירותים רפואיים 
קליניים; שירותי טיפול רפואי; שירותי טיפול תרפי; שירותי 
טיפול קליני; שירותי בריאות ורפואה הקשורים למערכת 

העצבים המרכזית ולהפרעות, מחלות ותרופות למוח; אספקת 
מידע רפואי ותרופתי בתחום של אבחון, רפואה, רוקחות, 

הפרעות, מחלות, טיפול ומניעה; שירותי מידע רפואי; אספקת 
נתונים רפואיים מקוונים וניתוחים שעוצבו כדי לספק למטופלים 
וללקוחות מידע מותאם אישית, כולל מנה רפואית, אבחון, 

סוגיות טיפוליות וניהול רפואי; הנכללים כולם בסוג 44״.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ז אב תשע"ו - 36231/08/2016



Trade Mark No. 271505 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ATL Management Ltd. שם: עתל ניהול בע"מ

Address: 12 Abba Even Street, Hertzlia, 46725, Israel כתובת : שדרות אבא אבן 12, הרצליה, 46725, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Venture capital  services, investment services, all 
included in class 36.

שירותי הון סיכון; שירותי השקעות, הנכללים כולם בסוג 36.     
                                  

כ"ז אב תשע"ו - 36331/08/2016



Trade Mark No. 271506 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ATL 3 Limited Partnership שם: עתל 3 שותפות מוגבלת

Address: 12 Abba Even Street, Hertzlia, 46725, Israel כתובת : רח' אבא אבן 12, הרצליה, 46725, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, loan services; venture capital fund 
services and  investment , all included in class 36.

שירותים פיננסיים, שירותי הלוואות; שירותי קרנות הון סיכון  
והשקעות; הנכללים כולם בסוג 36.                                       

  

כ"ז אב תשע"ו - 36431/08/2016



PEANUTS

Trade Mark No. 271543 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Peanuts Worldwide LLC

Address: 1450 Broadway, New York, NY 10018, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motion picture films featuring animated cartoons; 
downloadable motion pictures featuring animated 
cartoons; downloadable music; pre-recorded DVDs 
featuring animated characters; pre¬recorded CDs 
featuring animated character voices; computer game 
programs; computer game software; video games, 
namely, video game software, video game cartridges 
and video game discs; downloadable television 
shows featuring animated characters; downloadable 
ringtones and electronic game programs via the 
internet and wireless devices; eyeglasses, 
sunglasses; eyeglass and sunglass frames, eyeglass 
cords, eyeglass chains, eyeglass straps; eyeglass 
and sunglass cases.

סרטי קולנוע עם דמויות מונפשות; סרטי קולנוע הניתנים 
להורדה עם ד מ ו יו תמו נפשו ת; מו ז יקה המתנת להורדה; 

סרטי די.וי.די שהוקלטו מראש עם דמויות מונפשות; תקליטורים 
עם קולות של דמויות מונפשות; תכניות משחקי מחשב; תוכנת 
משחקי מחשב; משחקי וידאו,בעיקר תוכנת משחקי וידאו, 

קלטות משחקי וידאו ותקליטורי משחקי וידאו; סדרות טלוויזיה 
הניתנות להורדה עם דמויות מונפשות; רינגטונים ותוכניות 
משחקים אלקטרוניים הניתנים להורדה דרך האינטרנט 

ומכשירים אל-חוטייס; משקפי ראייה,משקפי שמש, מסגרות 
למשקפי ראייה ומשקפי שמש,                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ז אב תשע"ו - 36531/08/2016



IPHONE

Trade Mark No. 271569 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 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: 37 סוג: 37

Installation, maintenance, and repair of computer 
hardware, handheld computers, mobile telephones, 
computer peripherals and consumer electronic 
devices; Providing technical support, namely, 
technical advice concerning the installation, repair 
and maintenance of computer hardware, mobile 
telephones, and computer peripherals ;   consulting 
services in the field of maintenance of computer 
hardware, handheld computers, mobile telephones, 
computer peripherals, and consumer electronic 
devices; all included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון של חומרת מחשב, מחשבי כף יד, 
טלפונים ניידים, ציוד היקפי למחשב ומכשירים אלקטרוניים 

לצרכן; אספקת תמיכה טכנית, שהיא ייעוץ טכני בעניין התקנה, 
תיקונים ותחזוקה של חומרת מחשב,  טלפונים ניידים, וציוד 
היקפי למחשב; שירותי ייעוץ בתחום התחזוקה של חומרת 
מחשב, מחשבי כף יד, טלפונים ניידים, ציוד היקפי למחשב, 

ומכשירים אלקטרוניים לצרכן; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ז אב תשע"ו - 36631/08/2016



INNOVEL

Trade Mark No. 271570 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

Address: 3800 West 143rd St., Cleveland, OH 44111, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Coating compositions in the nature of paints for 
packaging applications; all included in class 2

תכשירי ציפוי בצורה של  צבעים ליישומי אריזה; הנכללים כולם 
בסוג 2                                                                   

כ"ז אב תשע"ו - 36731/08/2016



Trade Mark No. 271573 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 
accommodation bureaux [apartments]; actuarial 
services; apartment house management; brokerage; 
capital investments / fund investments; arranging 
finance for construction projects;crowd funding; 
financial evaluation [real estate]; financial analysis; 
financial information; financial consultancy; providing 
financial information via a web site; financial 
management; financing services; fiscal assessments 
/ fiscal valuations; renting of flats / renting of 
apartments; hire-purchase financing / lease-purchase 
financing; housing agents / real estate brokers;; 
leasing of real estate; loans [financing]; mutual funds; 
rental of offices [real estate]; real estate investment 
services; real estate agencies; real estate 
management; real estate appraisal; securities 
brokerage / stocks and bonds brokerage; stock 
brokerage services.

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי.דירות 
אירוח;שירותים אקטואריים; ניהול בית דירות; תיווך; השקעות 
הון / השקעות קרן; הסדרת מימון לפרויקטים של הבנייה; מימון 
המונים; הערכה כספית [נדלן]; ניתוח פיננסי; מידע פיננסי; ייעוץ 

פיננסי; מתן מידע פיננסי באמצעות אתר אינטרנט; ניהול 
פיננסי; שירותי מימון; הערכות כספים / הערכות שווי כספים; 

השכרת דירות / השכרה של דירות; לשכור רכישת מימון / מימון 
חכירת רכישה; סוכני דיור / מתווכים;  ליסינג של הנדל"ן; 

הלוואות [מימון]; קרנות נאמנות; שכירות של משרדים [נדלן]; 
שירותי השקעות בנדל"ן; סוכנויות נדל"ן; ניהול נדל"ן; שמאות 
מקרקעין; ניירות ערך תיווך / מניות ואגרות חוב תיווך; שירותי 

תיווך מניות.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; 
bricklaying; building construction supervision; 
construction; construction information; construction 
consultation; demolition of buildings; masonry; real 
estate development; construction services.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; בניה, הנחת לבנים; 
פיקוח בניית בניין; בניה, הרכבה; מידע על בניה; ייעוץ בנייה; 

הריסת מבנים; בנאות, בניה; פיתוח נדל"ן; שירותי בניה.           
                                                                                    
                                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 36831/08/2016



Ownersבעלים

Name: HAP SERVICES ISRAEL LTD שם: האפ שירותים ישראל בע"מ

Address: A Rothschild 28, Tel-Aviv, 6688207, Israel כתובת : שד רוטשילד 28, תל אביב-יפו, 6688207, ישראל

חברה פרטית

Name: HAP INVESTMENTS LLC

Address: 347Fifth Avenue- Suite 1303, New York, 10016, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes Amir & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 6789717, Israel

שם: נשיץ, ברנדס אמיר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 6789717, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 36931/08/2016



Trade Mark No. 271607 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Privash Refael שם: פריבש רפאל

Address: 96, בית נחמיה, 7314000, ישראל כתובת : 96, בית נחמיה, 7314000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and beverages, icecream parlor, 
coffee shops, cafeterias, restaurants, catering; all 
included in class 43.

אספקת מזון ומשקאות, גלידריות, בתי קפה, קפיטריות, 
מסעדות,  וקייטרינג ; הנכללים כולם בסוג  43.                       

                                    

כ"ז אב תשע"ו - 37031/08/2016



Trade Mark No. 271619 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cephalon, Inc.

Address: 41 Moores Road, Frazer, PA 19355, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
human sleep disorders

 

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות שינה אצל אנשים               
                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 37131/08/2016



Trade Mark No. 271659 מספר סימן

Application Date 03/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1232232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Slide the City, LLC

Address: 59 West 100 South, Salt UT 84101, U.S.A.

(Utah, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Athletic and sport event services, namely, organizing, 
arranging, and conducting running events and 
running competitions, featuring water slides and 
sliding events; providing a website featuring 
information on the sport of running and running 
events, and featuring water slides and sliding events; 
providing online information in the fields of running 
and running events featuring water slides and sliding 
events; providing online and electronic newsletters 
regarding running and running events featuring water 
slides and sliding events.

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

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

U.S.A., 01/07/2014, No. 86326337 ארה"ב, 01/07/2014, מספר 86326337

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 37231/08/2016



Trade Mark No. 271676 מספר סימן

Application Date 23/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1232425 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PEOPLE AGAINST DIRTY HOLDINGS LIMITED

Address: The Ministry Of Clean, 1 Eton Street, Richmond 
TW9 1AG, United Kingdom

(a private limited company organized under the laws of 
the United Kingdom)

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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely fabric softeners, laundry bleach, 
laundry brightener, laundry detergents, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch, laundry 
blueing, stain remover, washing powder; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, 
namely cream cleaners for household purposes, 
automatic dishwasher tablets, window and glass 
cleaner. bathroom cleaners, toilet cleaners. floor 
cleaner, all-purpose scouring liquids. all-purpose 
scouring powders. all-purpose cleaners. rinsing 
agents for machine dishwashing; soaps. namely bar 
soap, hand soap, dish soap, cosmetic soaps; shower 
gels, shampoos; perfumery, essential oils, namely for 
use in the manufacture of perfumes. home 
fragrances. cleaning preparations; cosmetics; hair 
lotions; cotton wool and cotton buds for cosmetic 
use.

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

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

Benelux, 19/12/2013, No. 1281148 בנלוקס, 19/12/2013, מספר 1281148

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 37331/08/2016



Trade Mark No. 271677 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1232460 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/06/2014, No. 14-4101787 צרפת, 30/06/2014, מספר 14-4101787

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 37431/08/2016



Trade Mark No. 271680 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1232483 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis.

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

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

France, 24/10/2014, No. 14/4101837 צרפת, 24/10/2014, מספר 14/4101837

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 37531/08/2016



Trade Mark No. 271684 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0785676 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CANDIA

Address: 1-3 rue des Italiens, F-75009 PARIS, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances for medical use, food for babies.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; milk-based beverages or 
beverages containing milk; curd; cheeses; fresh 
cheeses; dairy specialty products.

כ"ז אב תשע"ו - 37631/08/2016



Trade Mark No. 271709 מספר סימן

Application Date 25/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Car business data dynamics LTD שם: קאר ביזנס דאטה דינמיקס בע"מ

Address: Dizengoff st. 283, Tel-Aviv, 6311808, Israel כתובת : דיזנגוף 283, תל אביב, 6311808, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yonatan Erez, Adv.

Address: 23 Begin Rd, Lewinstein tower 13th floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: יונתן ארז, עו"ד ופטנטים

כתובת : דרך בגין 23, תל אביב, מגדל לוינשטיין קומה, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

providing business information via a web site; 
business research, business investigations, business 
appraisals, business information;  business inquiries; 
commercial information agencies; commercial 
information and advice for consumers; compilation of 
information into computer databases; cost price 
analysis; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; marketing 
studies; marketing research; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; price 
comparison services.

אספקת מידע עסקי דרך אתר אינטרנט; מחקר עסקי; חיפוש 
עסקי; אומדן עסקי; מידע עסקי; שאילתות עסקיות; סוכנות 
מידע מסחרי; מידע מסחרי ויעוץ עבור צרכנים; הכנסת מידע 
למאגר מידע; ניתוח מחירי עלויות; יצירת סביבת מסחר 

למוכרים וקונים של סחורות ושירותים; מחקרים שיווקיים; מחקר 
שיווקי; הצגת סחורות על מדיית תקשורת לצרכי מסחר; שירותי 
השוואת מחירים.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 37731/08/2016



FEELTER

Trade Mark No. 271716 מספר סימן

Application Date 25/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1266350 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: FEELTER SALES TOOLS LTD שם: פילטר סיילס טולס בע"מ

Address: 2 Yosef Eliyahu St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' יוסף אליהו 2, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players and handheld computers, 
namely, software for shoppers enabling them to 
obtain user generated content, including online 
information, ratings, reviews and mentions of 
products and services at sale points and assisting 
and encouraging them to purchase; Computer 
application software for mobile phones, portable 
media players and handheld computers, namely, 
software for optimizing and assisting shopping 
decisions.

.

תוכנת יישום מחשב לטלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים ומחשבי 
יד, דהיינו תוכנה עבור קונים המאפשרת להם לקבל תוכן 

המיוצר על ידי משתמשים, כולל מידע מקוון, דירוגים, ביקורות 
ואזכורים של מוצרים ושירותים בנקודות מכירה ואשר מסייעת 
להם ומעודדת אותם לרכוש; תוכנת יישום מחשב לטלפונים 

ניידים, נגני מדיה ניידים ומחשבי יד, דהיינו תוכנה 
לאופטימיזציה וסיוע בקבלת החלטות של קניה.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 35 סוג: 35

Search engine optimization services; providing 
search engine to consumers in different fields of 
trade and services for optimizing and assisting their 
shopping decisions; providing ratings, reviews and 
mentions regarding products and services through an 
online search engine; collecting, analyzing, filtering 
and optimizing online user generated content for e-
commerce; providing online information to 
consumers assisting and encouraging them to 
purchase products and services; advertising, 
marketing and promotion services to businesses, 
namely optimizing and assisting shopping decisions 
of their customers by providing online information, 
ratings, reviews and mentions of products and 
services at the sale points.

שירותי אופטימיזציה של מנועי חיפוש; אספקת מנוע חיפוש 
לצרכנים בתחומים שונים של מסחר ושירותים לאופטימיזציה 
וסיוע בקבלת החלטות קניה שלהם; אספקת דירוגים, ביקורות 
ואזכורים בנוגע למוצרים ושירותים דרך מנוע חיפוש מקוון; 

איסוף, ניתוח, סינון ואופטימיזציה של תוכן מקוון המופק על ידי 
משתמשים עבור מסחר אלקטרוני; אספקת מידע מקוון לצרכנים 
המסייע ומעודד אותם לרכוש מוצרים ושירותים; שירותי פרסום, 

שיווק וקידום מכירות לעסקים, דהיינו אופטימיזציה וסיוע 
בקבלת החלטות קניה של צרכנים שלהם על ידי אספקת מידע 
מקוון, דירוגים, ביקורות ואזכורים של מוצרים ושירותים בנקודות 
המכירה.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ז אב תשע"ו - 37831/08/2016



Trade Mark No. 271737 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abu Odeh Brothers Company

Address: P.O.B. 425685, Amman, 11140, Jordan

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: 30 סוג: 30

Cold and hot beverages, namely coffee and tea; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; sugar, 
honey, treacle; all included in class   30

משקאות קרים וחמים, דהיינו קפה ותה; קפה, תה, קקאו וקפה 
מלאכותי; אורז; סוכר, דבש, מולסה; כל הנכלל בסוג 30.         

                                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 37931/08/2016



נויה

Trade Mark No. 271742 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yonat Huli שם: יונת חולי

Address: Yad Lagola 12, Holon, 58346, Israel כתובת : יד לגולה 12, חולון, 58346, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Barkan-Lev, Law Office

Address: P.O.B. 4507, Kfar Yona, 4030373, Israel

שם:  עדי ברקן-לב, משרד עריכת דין

כתובת : ת.ד. 4507, כפר יונה, 4030373, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales services of works of art; all included in class 
35.

שירותי מכירה של יצירות אומנות; הנכללים כולם בסוג 35.       
    

Class: 41 סוג: 41

Rental services of works of art; all included in class 
41.

שירותי השכרה של יצירות אומנות;  הנכללים כולם בסוג 41.     
      

כ"ז אב תשע"ו - 38031/08/2016



Trade Mark No. 271809 מספר סימן

Application Date 10/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1232826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Almirall Hermal GmbH

Address: Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek, Germany

(Germany GmbH (Limited Liability Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 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: 1 סוג: 1

Food preserving products.

Class: 3 סוג: 3

Soap preparations for medical and hygienic 
purposes.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances, 
dietetic substances for medical use, medical food 
supplements, medicines, pesticides and herbicides, 
disinfectants; food supplements for non medical use 
made with albumen, fats, fatty acids, with added 
vitamins, mineral substances, trace elements, alone 
or in combination; food supplements for non-medical 
use made with carbohydrates, bulk substances, with 
added vitamins, mineral substances, trace elements, 
alone or in combination.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/04/2014, No. 302014044351.1/05 גרמניה, 14/04/2014, מספר 302014044351.1/05

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 38131/08/2016



Trade Mark No. 271810 מספר סימן

Application Date 10/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1232827 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Almirall Hermal GmbH

Address: Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek, Germany

(Germany GmbH (Limited Liability Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 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: 1 סוג: 1

Food preserving products.

Class: 3 סוג: 3

Soap preparations for medical and hygienic 
purposes.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances, 
dietetic substances for medical use, medical food 
supplements, medicines, pesticides and herbicides, 
disinfectants; food supplements for non medical use 
made with albumen, fats, fatty acids, with added 
vitamins, mineral substances, trace elements, alone 
or in combination; food supplements for non-medical 
use made with carbohydrates, bulk substances, with 
added vitamins, mineral substances, trace elements, 
alone or in combination.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/04/2014, No. 30 2014 044 350.3/05 גרמניה, 14/04/2014, מספר 350.3/05 044 2014 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 38231/08/2016



Trade Mark No. 271916 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Blade sharpening instruments; blades [hand tools]; 
can openers, non-electric; tin openers, non-electric; 
cheese slicers, non-electric; choppers [knives]; 
cutlery; cutting bars; cutting tools [hand tools]; 
implements for decanting liquids [hand tools]; dies 
[hand tools]; drawing knives; drill holders [hand 
tools]; drills; egg slicers, non-electric; forks; fruit 
pickers [hand tools]; hand tools, hand-operated; ice 
picks; knives; mincing knives [hand tools]; fleshing 
knives [hand tools]; meat choppers [hand tools]; 
nutcrackers; oyster openers; pizza cutters, non-
electric; scissors; spoons; spatulas [hand tools]; 
sugar tongs; table cutlery [knives, forks and spoons]; 
tableware [knives, forks and spoons]; vegetable 
choppers; vegetable slicers; vegetable knives; 
vegetable shredders; wire strippers [hand tools]; all 
included in class 8

כלים להשחזת להבים; להבים (כלים ידניים); פותחני קופסאות, 
לא חשמליים; פותחני פחיות, לא חשמליים; פורסי גבינה, לא 
חשמליים; קוצצים (סכינים);  סכו"מ; מוטות חותכים; כלי חיתוך 
(כלים ידניים); כלים למזיגת נוזלים (כלים ידניים); שבלונות 
ליצירת צורות (כלים ידניים); סכיני משיכה; ידיות למקדחים 
(כלים ידניים); מקדחים; פורסי ביצים, לא חשמליים; מזלגות; 
קוטפי פירות (כלים ידניים); כלים מופעלים ידנית; מכושי קרח; 
סכינים; סכיני קיצוץ (כלים ידניים); סכינים להסרת בשר (כלים 
ידניים); קוצצי בשר (כלים ידניים); מפצחי אגוזים; פותחני 
צדפות; סכיני חיתוך לפיצה, לא חשמליים; מספריים; כפות; 

מריות (כלים ידניים); מלקחיים לסוכר; סכו"ם (סכינים, מזלגות 
וכפות); כלי שולחן (סכינים, מזלגות וכפות); קוצצי ירקות; פורסי 

ירקות; סכיני ירקות; כלי חיתוך ירקות; מגלף חוטים (כלי 
עבודה) ; הנכללים כולם בסוג 8                                           
                                                                                    

                                  

Class: 21 סוג: 21

 כריות קרצוף למטבח; סירי לחץ, לא חשמליים; מחצלות אפייה; 
אגנים (כלי קיבול); סלסלות לשימוש ביתי; מצקות לשימוש 

במטבח; ספלים לבירה; מיכלים מבודדי חום למשקאות; ממחים 
(בלנדרים) לא חשמליים למטרות משק בית; פותחני בקבוקים; 
בקבוקים; קערות (אגנים); מברשות ניקוי; מברשות חשמלית 
למעט חלקי כלי חרסינה לקישוט; מקלות אכילה סיניים; נפות 
לשימוש ביתי; מכשירי ניקוי, ידניים; סוגרים למכסי סירים; 
מקלות לבחישת קוקטיילים; מטחנות קפה, מופעלות ידנית; 
פרקולטורים לקפה, לא חשמליים; מסנני קפה, לא חשמליים; 
מערכות קפה (כלי בית); קנקני קפה, לא חשמליים; צידניות 
ניידות לא חשמליות; מיכלים לשימוש במשק הבית ובמטבח; 
תבניות לעוגיות; חותכני עוגיות (ביסקוויטים); כלי בישול, לא 

חשמליים; סטים של סירי בישול; סירי בישול; שיפודים ממתכת; 
חולצי פקקים; בקבוקים לשמן ולחומץ; צנצנות; קריסטל (כלי 
זכוכית); כוסות נייר או פלסטיק; כוסות; קרשי חיתוך למטבח; 
מחבתות לטיגון עמוק לא חשמליות; מטהרי ריח לשימוש עצמי; 
מברשות למדיח כלים; שקתות לשתייה; כלי שולחן; כוסות 
שתייה; מתקני תלייה לייבוש בגדים; כלים לאיבוק, לא 
חשמליים; כלי חרס; צלוחיות לביצים קשות; בקבוקונים; 

מכשירים לקירור מזון המכילים נוזלים להמרת חום למטרות 
משק בית; מסחטות פירות לא חשמליות למטרות משק בית; 
מחבתות טיגון; משפכים; כותשי שום (כלי בישול); כפפות 
למטרות משק בית; פומפיות (כלי בישול); גריל (כלי בישול); 
מיכלים מבודדי חום; מחממי בקבוקי האכלה, לא חשמליים; 
סירים (לא מחוממים ע"י חשמל); דליי קרח; תבניות לקוביות 

קרח; תרמוסים; קנקנים; כדים; קומקומים לא חשמליים; מיכלים 
למטבח; כלי מטבח; מעמדי סכינים לשולחן; סטים לליקר; 

מטחנות לשימוש ביתי, מופעלות ידנית; שייקרים (מערבלים) 
להכנת קוקטיילים, מופעלים ידנית; מערבלים; מכונות ערבוב, 

לא חשמליות, לשימוש ביתי; מטחנות לשימוש ביתי, לא 
חשמליות; כפות לערבוב (כלי מטבח); תבניות (כלי מטבח); 
מכונות להכנת אטריות, מופעלות ידנית; סכיני חיתוך עוגות; 
מטחנות פלפל ידניות; מלחיות למלח ולפלפל, כלי לחיתוך 

והגשת פשטידות ועוגות; צינוריות (לטעימת יינות); כלי חרסינה, 

כ"ז אב תשע"ו - 38331/08/2016



Abrasive pads for kitchen purposes; autoclaves 
[pressure cookers], non-electric pressure cookers 
[autoclaves], non-electric; baking mats; basins 
[receptacles]; baskets for domestic use; basting 
spoons, for kitchen use; beer mugs; heat insulated 
containers for beverages; blenders, non-electric, for 
household purposes; bottle openers; bottles; bowls 
[basins] ; basins [bowls]; brush goods; electric 
brushes, except parts of machines; brushes for 
cleaning tanks and containers; busts of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; cake molds [moulds]; 
ceramics for household purposes; china ornaments; 
chopsticks; cinder sifters [household utensils]; 
cleaning instruments, hand-operated; closures for pot 
lids; cocktail stirrers; coffee grinders, hand-operated; 
coffee percolators, non-electric; coffee filters, non-
electric; coffee services [tableware]; coffeepots, non-
electric; non-electric portable coldboxes;  non-electric 
portable coolers (Am.); containers for household or 
kitchen use; cookery molds [moulds]; cookie [biscuit] 
cutters; cooking utensils, non-electric; cooking pot 
sets; cooking pots; cooking skewers of metal; 
cooking pins of metal; corkscrews; cruet sets for oil 
and vinegar; cruets; crystal [glassware]; cups of 
paper or plastic; cups; cutting boards for the kitchen; 
deep fryers, non-electric; deodorising apparatus for 
personal use; dishwashing brushes; drinking troughs; 
dishes; drinking glasses; drinking vessels; drying 
racks for washing; dusting apparatus, non-electric; 
earthenware; crockery; egg cups; flasks; food cooling 
devices containing heat exchange fluids, for 
household purposes; fruit presses, non-electric, for 
household purposes; frying pans; funnels; garlic 
presses [kitchen utensils]; gloves for household 
purposes; graters [household utensils]; grills [cooking 
utensils] ; griddles [cooking utensils]; heat-insulated 
containers; heaters for feeding bottles, non-electric; 
hot pots, not electrically heated; ice buckets; coolers 
[ice pails]; ice pails; ice cube molds [moulds]; ice 
cube molds; ice cube moulds; insulating flasks ; 
vacuum bottles; jugs; pitchers; kettles, non-electric; 
kitchen containers; kitchen utensils; knife rests for the 
table; liqueur sets; mills for domestic purposes, hand-
operated; mixers, manual [cocktail shakers] ; 
shakers; mixing machines, non-electric, for 
household purposes;  domestic grinders, non-electric 
kitchen mixers, non-electric; mixing spoons [kitchen 
utensils]; moulds [kitchen utensils]; molds [kitchen 
utensils]; noodle machines, hand-operated; pastry 
cutters; pepper mills, hand-operated; pepper pots; 
pie servers ; tart scoops; pipettes [wine-tasters]; wine 
tasters [siphons]; porcelain ware; rolling pins, 
domestic; salad bowls; salt cellars; salt shakers; 
saucers; scoops [tableware]; scouring pads; pads for 
cleaning; services [dishes]; sieves [household 
utensils]; sifters [household utensils]; smoke 
absorbers for household purposes; soup bowls; 
spatulas [kitchen utensils]; spouts; stew-pans; 
strainers; strainers for household purposes; 
tableware, other than knives, forks and spoons; 
tankards; tea strainers; tea services [tableware]; tea 
infusers ; tea balls; teapots; trays for domestic 
purposes; utensils for household purposes; vegetable 
dishes; works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; all included in in class 21

פורצלן; מערוכים ביתיים; קערות סלט; מלחיות; צלוחיות; כפות 
(כלי שולחן); כריות לניקוי; מערכות של כלי שולחן; נפות (כלי 
בית); מסננות (כלי בית); קולטי אדים למטרות משק בית; 

קערות מרק; מריות (כלי מטבח); זרבוביות; סירים לבישול איטי; 
כלי שולחן למעט סכינים, מזלגות כפות; קנקנים לבירה; מסננות 
לתה; מערכות תה (כלי בית); חולטי תה; קומקומי תה; מגשים 
לשימוש ביתי; כלי מטבח למטרות משק בית; קערות לירקות; 
יצירות אומנות מפורצלן, קרמיקה, חרס או זכוכית ; הנכללים 
כולם בסוג 21                                                                 
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 Owners

Name: Konstar Industries Limited

Address: 4/F/ Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

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

כ"ז אב תשע"ו - 38531/08/2016



Trade Mark No. 271917 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FAMILY LINE MARKETING (1990) LTD. שם: פמילי ליין שיווק (1990) בע"מ

Address: רח' הסדנא 11, רעננה, ישראל כתובת : רח' הסדנא 11, רעננה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski 
Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: יוסי סיוון ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

dishwashers, washing machines, vacuum cleaners, 
mixers, food processors, juice 7 extractors, all 
included in class 7.

מדיחי כלים, מכונות כביסה, שואבי אבק, מיקסרים, מעבדי 
מזון, מסחטות מיץ, הנכללים כולם בסוג 7.                             

                              

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing, distribution and trade of air 
conditioners, air-conditioning apparatus; ovens, 
stove, refrigerators, dishwashers, washing machines, 
vacuum cleaners, mixers, food processors, juice 
extractors, all included in class 35.

שירותי ייבוא, שיווק, הפצה, מכירה ומסחר של מזגנים, התקני 
מיזוג אוויר, תנורים, כיריים, מקררים, מדיחי כלים, מכונות 
כביסה, שואבי אבק, מיקסרים, מעבדי מזון, מסחטות מיץ; 

הנכללים כולם בסוג 35 .                                                   
                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 38631/08/2016



Trade Mark No. 271920 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FAMILY LINE MARKETING (1990) LTD. שם: פמילי ליין שיווק (1990) בע"מ

Address: רח' הסדנא 11, רעננה, ישראל כתובת : רח' הסדנא 11, רעננה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski 
Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: יוסי סיוון ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing, distribution and trade of air 
conditioners, air-conditioning apparatus; ovens, 
stove, refrigerators, dishwashers, washing machines, 
vacuum cleaners, mixers, food processors, juice 
extractors, all included in class 35.

שירותי ייבוא, שיווק, הפצה, מכירה ומסחר של מזגנים, התקני 
מיזוג אוויר, תנורים, כיריים, מקררים, מדיחי כלים, מכונות 
כביסה, שואבי אבק, מיקסרים, מעבדי מזון, מסחטות מיץ; 

הנכללים כולם בסוג 35 .                                                   
                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 38731/08/2016



Trade Mark No. 271936 מספר סימן

Application Date 04/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Strika Entertainment (Pty) Ltd

Address: 3rd Floor, Fairweather House - 176 Sir Lowry 
Road, Woodstock, Cape Town, 7925, Republic of South 
Africa

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 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: 16 סוג: 16

Books, magazines, comics, comic books, comic 
strips; all included in class 16.

ספרים, מגזינים, קומיקס, חוברות קומיקס, ספרי קומיקס; 
הנכללים כולם בסוג 16.           

Class: 41 סוג: 41

Film production; film distribution; showing of films; 
publication of comics; all included in class 41.

הפקת סרטים; הפצת סרטים; הצגת סרטים; הוצאה לאור של 
קומיקס; הנכללים כולם בסוג 41.                                      

        

כ"ז אב תשע"ו - 38831/08/2016



Trade Mark No. 271937 מספר סימן

Application Date 04/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Strika Entertainment (Pty) Ltd

Address: 3rd Floor, Fairweather House - 176 Sir Lowry 
Road, Woodstock, Cape Town, 7925, Republic of South 
Africa

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 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: 16 סוג: 16

Books, magazines, comics, comic books, comic 
strips; all included in class 16.

ספרים, מגזינים, קומיקס, חוברות קומיקס, ספרי קומיקס; 
הנכללים כולם בסוג 16.           

Class: 41 סוג: 41

Film production; film distribution; showing of films; 
publication of comics; all included in class 41.

הפקת סרטים; הפצת סרטים; הצגת סרטים; הוצאה לאור של 
קומיקס; הנכללים כולם בסוג 41.                                      
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Trade Mark No. 271940 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
cloud computing software for use in syncing data, 
data storage, control and transmission; computer 
data processing, namely, storing, saving, updating, 
and syncing data for online and offline use by order 
of third parties; online data storage services; 
computer software design and consulting services; 
providing research and development services; 
application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; application 
programming interface (API) software; platform as a 
service (PAAS); software as a service (SAAS)

אספקת שימוש זמני בתוכנות מחשב מקוונות בענן 
שאינן־ניתנות להורדה לשימוש בסינכרון נתונים, אחסון נתונים, 
שליטה והעברה; עיבוד נתוני מחשב, דהיינו, אחסון, שמירה, 
עדכון, וסינכרוניזציה של נתונים לשימוש מקוון ושאינו מקוון 
באמצעות הזמנה של צדדים שלישיים שירותי אחסון נתונים 
מקוונים; שירותי עיצוב וייעוץ לתוכנות מחשב; אספקת שירותי 
מחקר ופיתוח; ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי), דהיינו, אירוח 
יישומי תוכנות מחשבים עבור אחרים; תוכנת ממשק תכנות 

יישומים (איי-פי-אי); פלטפורמה כשירות (פי-איי-איי-אס); תוכנה 
כשירות (אס-איי-איי-אס).                                                   
                                                                                    

                                              

כ"ז אב תשע"ו - 39031/08/2016



MgSport

Trade Mark No. 271951 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tudu Holdings LTD שם: טודו אחזקות בע"מ

Address: 78 Eshkol Levi, Tel Aviv, Israel כתובת : אשכול לוי 78, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics. תמרוקים.     

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements. תוספי תזונה.                 

כ"ז אב תשע"ו - 39131/08/2016



Trade Mark No. 271999 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Orion Corporation

Address: Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland

(Finland Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations used as an antidote against 
alpha-2-agonists; veterinary preparations used 
against adrenergic activating agents.

כ"ז אב תשע"ו - 39231/08/2016



Trade Mark No. 272015 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234200 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, namely advertising by sponsoring, 
dissemination of advertising matter via all media, 
particularly in the form of thematic messages focused 
on human values; dissemination of advertising matter 
via all media, particularly in the form of thematic 
messages focused on human values; advertising by 
sponsoring; business management, in the field of 
organization of sporting events and competitions; 
business administration, in the field of organization of 
sporting events and competitions. promotion of the 
goods and services of others, by means of 
contractual agreements, particularly sponsoring and 
licensing agreements, enabling them to gain 
additional notoriety and/or enhanced image and/or a 
surge of sympathy derived from the notoriety and/or 
enhanced image resulting from cultural and sporting 
events, particularly international events, and/or a 
surge of sympathy generated by the above; 
promotion of the goods and services of others by 
means of what is referred to as the initial interest 
factor leading the public to consider, among a 
multitude of competitors, goods or services 
presented to the public by means of signs, emblems 
or messages aimed at capturing its attention; 
promotion of the goods and services of others by 
means of the so-called image transfer; rental of 
advertising space of all type and on all media, 
whether digital or not; commercial administration of 
the participation of national teams to an international 
athletic competition, and promotion of the support to 
said teams with the public and concerned circles; 
inventory management services; consultation relating 
to stock monitoring services; advertising by means of 
direct marketing for others consisting in marketing of 
databases; consultation relating to advertising by 

כ"ז אב תשע"ו - 39331/08/2016



means of direct marketing for others consisting in 
marketing of databases; advisory services in 
connection with business reorganization; truck and 
automobile fleet management services, namely 
billing and consulting in connection with the 
administrative management of truck and automobile 
fleets; business administration consultancy; 
administrative management of power plants of 
others; business consultation in connection with the 
management of power plants, commercial services, 
namely administration of contracts for repair and 
servicing, supply chain management services and 
consulting services relating to the purchase and 
supply of chemical services and products, supply 
management and product inventory, limitation of 
costs; consulting, marketing, analysis of prices and 
costs concerning devices for electrochemical 
purification of liquids for industrial use; administrative, 
commercial and technical management of computer 
files; data input and processing services; retail sale of 
electric and electronic machines and apparatus (the 
bringing together, for the benefit of others, of a range 
of goods so as to enable customers to view and 
purchase said goods at their convenience in a retail 
store carrying electrical goods), information 
concerning the sale of raw materials, commercial 
information, commercial information agencies, rental 
of photocopiers; promotion of the sale of goods and 
services of others including by means of 
advertisements, promotional competitions, awarding 
of prizes and bonuses in the form of promotional 
lotteries, discounts, reduction tokens and value-
added offers in connection with the use of payment 
cards; promotion of sporting events and competitions 
for use by others; promotion of concerts and cultural 
events for others, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; provision of 
documentation, namely direct mail advertising, 
distribution of advertising material, distribution of 
samples, reproduction of documents; advertising 
concerning the promotion of commercial sales of 
goods and services for retail sale purposes; provision 
of information in connection with e-commerce and 
electronic retail sale; provision of information 
concerning the purchase of goods and services on 
line via the Internet and other computer networks; 
tourist documentation services, namely advertising 
concerning transport, travel, hotels, accommodation, 
food and meals, sports, entertainment and 
sightseeing tours, tourist agency services; 
maintenance of computerized databases.
Class: 41 סוג: 41

Education services, namely providing classes, 
seminars, workshops and training courses, in the 
fields of aquatics, archery, athletics, badminton, 
baseball, basketball, boxing, canoe/kayak, cycling, 
equestrian, fencing, football, golf, gymnastics, 
handball, hockey, judo, modern pentathlon, rowing, 
rugby, sailing, shooting, softball, table tennis, tae 
kwon do, tennis, triathlon, volleyball, weightlifting, 
and wrestling ; training in the fields of aquatics, 
archery, athletics, badminton, baseball, basketball, 
boxing, canoe/kayak, cycling, equestrian, fencing, 
football, golf, gymnastics, handball, hockey, judo, 
modern pentathlon, rowing, rugby, sailing, shooting, 
softball, table tennis, tae kwon do, tennis, triathlon, 
volleyball, weightlifting, and wrestling; entertainment 

כ"ז אב תשע"ו - 39431/08/2016



in the nature of international sporting events, namely, 
aquatics performances, archery performances, 
athletics performances, badminton performances, 
baseball performances, basketball performances, 
boxing performances, canoe/kayak performances, 
cycling performances, equestrian performances, 
fencing performances, football performances, golf 
performances, gymnastics performances, handball 
performances, hockey performances, ;Wo 
performances, modern pentathlon performances, 
rowing performances, rugby performances, sailing 
performances, shooting performances, softball 
performances, table tennis performances, tae kwon 
do performances, tennis performances, triathlon 
performances, volleyball performances, weightlifting 
performances, and wrestling performances; 
organizing sporting and cultural activities namely, 
aquatics, archery, athletics, badminton, baseball, 
basketball, boxing, canoe/kayak, cycling, equestrian, 
fencing, football, golf, gymnastics, handball, hockey, 
judo, modern pentathlon, rowing, rugby, sailing, 
shooting, softball, table tennis, tae kwon do, tennis, 
triathlon, volleyball, weightlifting, and wrestling 
competitions;, televised sporting and cultural 
entertainment; organization of exhibitions for cultural 
and educational purposes; organization of lotteries 
and competitions; betting and gambling services in 
connection with or relating to sports; entertainment 
services provided during sporting events or 
concerning sporting events; organization of sporting 
and cultural events and activities; organization of real 
or virtual sporting competitions; operation of sports 
facilities; rental of audio and video equipment, 
production of films, other than advertising films; 
production of sound and video recordings; 
presentation and distribution of films and of sound 
and video recordings; rental of sound and video 
recordings; rental and/or provision via a computer 
network of interactive education and entertainment 
products, namely interactive compact discs, CD-
ROMs, computer games; entertainment, namely 
presentation of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer games; radio and 
television coverage of sporting events; production of 
television and radio programs and of videotapes; 
production of cartoons; production of animated 
programs for television; reservation of tickets for 
sporting events and shows; timing of sports events; 
organization of beauty contests; interactive 
entertainment; on-line betting services; provision of 
games on the Internet; provision of raffle services; 
information concerning entertainment or education, 
provided on line from a data bank or the Internet; 
electronic game services provided by means of the 
Internet; provision of electronic publications on line; 
publication of books, magazines, texts (other than 
advertising texts) and periodicals; online publication 
of electronic books, magazines, texts (other than 
advertising texts) and periodicals; provision of digital 
music from the Internet; provision of digital music 
from MP3 web sites; provision of sporting results; 
information services concerning sports and sporting 
events; rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services concerning 
sporting events provided on line from a computer 
database or the Internet; editing and publishing 
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services; provision of digital music (non-
downloadable); offer of digital music by means of 
telecommunications; publication of statistics 
regarding sporting results and audience ratings for 
sporting competitions; design, conducting and 
hosting of courses, seminars and all training activities 
in the field of information technology; organization 
and performance of concerts; booking of seats for 
shows; movie presentations; entertainment 
information; production of films; production of shows; 
theater production services; operation of golf 
facilities; health club services (fitness training); sports 
camp services; presentation of live performances; 
film projection (film screening); organization of shows 
(impresario services); holiday camp services 
[entertainment]; movie studios; news reporters 
services; provision of on-line electronic publications, 
not downloadable; music hall services; education 
services, namely conducting of courses, seminars, 
presentations, video presentations; provision of 
educational material, namely dissemination of 
material in the field of financial knowledge; education 
services in the field of tourism; information services in 
the field of tourism, namely information services 
regarding reservation of tickets for recreational 
events; information services in the field of tourism, 
namely information services regarding entertainment; 
information services in the field of tourism, namely 
information services regarding planned sporting, 
cultural and recreational activities; services in 
connection with entertainment for tourist assistance; 
tourist reservation services, namely activity and 
entertainment reservation services; assistance 
services for tourists concerning reservation of tickets 
for recreational events; assistance services for 
tourists concerning planned sporting, cultural and 
recreational activities; creation and distribution of 
prizes in connection with activities of others; 
organization and conducting of ceremonies in 
connection with the awarding of prizes and rewards.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Switzerland, 28/04/2014, No. 662144 שוויץ, 28/04/2014, מספר 662144

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 39631/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black, gray, yellow, 
green, blue and red. as shown in the mark.

 Owners

Name: Association des Comités Nationaux 
Olympiques

Address: Chemin des Charmettes 4, CH-1003 Lausanne, 
Switzerland

(Suisse Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ז אב תשע"ו - 39731/08/2016



SANDISK ION ACCELERATOR

Trade Mark No. 272053 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; data processing equipment; 
computers; computer software; computer operating 
systems; computer hardware; computer firmware; 
computer memory devices; computer peripheral 
devices; downloadable software; downloadable 
software for mobile devices; battery chargers; 
calibrating rings; integrated circuit chips; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; disk drives for 
computers; magnetic disks; magnetic data media; 
electronic non-volatile computer storage media; 
encoded magnetic cards; facsimile machines; 
analysis apparatus, not for medical use; integrated 
circuit cards; intercommunication apparatus; 
interfaces for computers; measuring apparatus; 
microprocessors; electric monitoring apparatus; 
optical apparatus and instruments; portable 
communication, media players and computing 
devices; transmitters of electronic signals; flash 
drives; wafers for integrated circuits; all included in 
class 9.

התקנים עבור הקלטה, העברה או שחזור של קול או דמויות; 
נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; תקליטורים, די.וי.די 
ומצעי הקלטה דיגיטליים אחרים; ציוד עיבוד נתונים; מחשבים; 

תוכנות מחשב; מערכות הפעלת מחשב; חומרות מחשב; 
קושחות מחשב; מתקני זיכרון מחשב; מתקני ציוד מחשב 
היקפי; תוכנות הניתנות להורדה; תוכנות הניתנות להורדה 

עבור מתקנים ניידים; מטעני סוללה; טבעות כיול; שבבי מעגל 
משולב; התקני אבחון, שאינם עבור מטרות רפואיות; התקני 
הנעת דיסק עבור מחשבים; דיסקים מגנטיים; מצע נתונים 

מגנטי; מצע אחסון מחשב שאינו משתנה אלקטרוני; כרטיסים 
מגנטיים מקודדים; מכונות פקסימיליה; התקני אבחון; כרטיסי 

מעגל משולב; התקני תווך תקשורת; התקני תווך עבור 
מחשבים; התקני מדידה; מעבדים זעירים; התקני השגחה 

חשמליים; התקנים ומכשירים אופטיים; מתקני תקשורת ניידים, 
מנגני מצע ומתקני חישוב; משדרים של אותות אלקטרוניים; 

התקני הנעת פלאש; פרוסות עבור מעגלים משולבים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 35 סוג: 35

Professional business and organization consultancy; 
business efficiency expert services; commercial 
business information; compilation and systemization 
of information into computer databases; 
computerized file management; procurement 
services for others; updating and maintenance of 
data in computer databases; all included in class 35.

יעוץ ארגוני מקצועי עסקי; שירותי מומחה יעילות עסקית; מידע 
עסקי מסחרי; איסוף וארגון של מידע לתוך מאגרי נתונים 

ממוחשבים; ניהול תיק ממוחשב; שירותי רכישה עבור אחרים; 
עדכון ואחזקה של נתונים במאגרי נתונים ממוחשבים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                
                                                                                    

                                                                    

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; upgrading of computer hardware; 
installation, maintenance and repair of office 
machines and equipment; all included in class 37.

התקנה, אחזקה ותיקון של חומרות מחשב; שדרוג של חומרות 
מחשב; התקנה, אחזקה ותיקון של מכונות וציוד משרדי; 

הנכללים כולם בסוג 37.                                                     
                                                                              

כ"ז אב תשע"ו - 39831/08/2016



Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services in the nature of 
system analysis and optimization of non-volatile fash 
memory devices and data center, hyperscale, and 
cloud computing system analysis and optimization 
and research and design relating thereto; industrial 
research in the field of system analysis and 
optimization of non-volatile fash memory devices and 
data center, hyperscale, and cloud computing 
systems; design and development of computer 
hardware and software in the field of system analysis 
and optimization of non-volatile fash memory devices 
and data center, hyperscale, and cloud computing 
systems; architectural consultation; architecture; 
calibration services; cloud computing; computer 
programming; computer software consultancy; 
computer system design; computer system analysis; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; data conversion of 
computer programs and data (not physical 
conversion); duplication of computer programs; 
electronic data storage; information technology [IT] 
consultancy; industrial design; installation of 
computer software; providing information on 
computer technology and programming; maintenance 
of computer firmware and software; monitoring of 
computer systems by remote access; off-site data 
back-up; quality control; recovery of computer data; 
research and development of new products for 
others; server hosting; technical project studies; 
material testing; updating of computer firmware and 
software; rental of web servers; web site design 
consultancy;  all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים בעלי אופי של ניתוח מערכת 
ואופטימיזציה של התקני זיכרון פלאש ומרכז נתונים בלתי 

נדיפים, הייפרסקייל, וניתוח מערכות מחשוב ענן ואופטימיזציה 
ומחקר ועיצוב הקשורים לכל אלה; מחקר תעשייתי בתחום של 
ניתוח מערכות ואופטימיזציה של התקני זיכרון פלאש ומרכז 
נתונים בלתי נדיפים, הייפרסקייל, ומערכות מחשוב ענן; עיצוב 

ופיתוח של חומרה ותוכנה בתחום של ניתוח מערכות 
ואופטימיזציה של התקני זיכרון פלאש ומרכז נתונים בלתי 
נדיפים, הייפרסקייל, ומערכות מחשוב ענן; יעוץ ארכיטקטי; 

ארכיטקטורה; שירותי כיול; מחשוב ענן; תכנות מחשבים; יעוץ 
תוכנות מחשב; פיתוח מערכות מחשב; אבחון מערכות מחשב; 
יעוץ בתכנון ופיתוח של חומרות מחשב; המרה של נתונים או 

מסמכים ממצע פיזי למצע אלקטרוני;
המרת נתונים של תוכניות מחשב ונתונים (שאינה המרה 

פיזית); העתקה של תוכניות מחשב; אחסון נתונים אלקטרוניים; 
יעוץ מידע טכנולוגי(אי.טי);פיתוח תעשייתי; התקנה של תוכנות 
מחשב; הענקת מידע על טכנולוגיות ותכנות מחשב ; אחזקה 
של קושחות ותוכנות מחשב; השגחה של מערכות מחשב 
באמצעות גישה מרחוק; גיבוי נתונים שאיננו באתר; בקרת 
איכות; שחזור של נתוני מחשב; מחקר ופיתוח של מוצרים 

חדשים עבור אחרים; אירוח שרת; לימודי פרויקט טכני; בדיקת 
חומרים; עדכון שלקושחות ותוכנות מחשב; השכרה של שרתי 
אתר; יעוץ פיתוח אתר אינטרנט; 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)

Benelux, 22/09/2014, No. 1296152 בנלוקס, 22/09/2014, מספר 1296152

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 39931/08/2016



 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

כ"ז אב תשע"ו - 40031/08/2016



אקט מוסיקלי

Trade Mark No. 272093 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business Consulting; Promotion services; Public 
relations services; Sale consulting; Consumer advice 
regarding the use of professional technical and 
musical equipment;  provision of consumer 
information regarding computers, information 
technology equipment, musical instruments, musical 
equipment, audio and music; Providing online and in 
person consumer product advice relating to audio, 
music, software, hardware; providing online and in 
person music consumer product information in the 
field of audio, music, software and hardware; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; provision of information and 
advice to consumers regarding the selection of 
products and items to be purchased namely in the 
field of audio, music, software, hardware; Advertising 
services in the nature of a live forum for companies 
to showcase, display, demonstrate and promote new 
and innovative ideas, products and services in the 
field of audio, music, software, hardware; On-line 
retail store services featuring downloadable pre-
recorded music and video On-line wholesale and 
retail store services featuring downloadable audio, 
sound, music, image, video and game files; 
Consultation and advice for the purchase of musical 
instruments and sound recording devices; web 
indexing for commercial or advertising purposes, 
namely in the field of audio, music, software, 
hardware' maintaining a registry of professional 
technicians and suppliers in the namely in the of field 
of audio, music, acoustic, computers, software, 
hardware; maintaining a registry of information 
maintaining a registry of certified musical technicians 
maintaining a registry of professional service 
providers, maintaining a registry of products namely 
in the field of audio, music, computers, software, 
hardware.

ייעוץ עסקי; שירותי קידום מכירות; שירותי יחסי ציבור; ייעוץ 
בתחום המכירות; ייעוץ צרכני בנוגע לשימוש בציוד טכני, 

מקצועי ומוסיקלי; אספקת מידע צרכני בתחום המחשבים, ציוד 
טכנולוגיית מידע, כלים, ציוד מוזיקלי  אודיו ומוסיקה; מתן ייעוץ 
צרכני מקוון ולא מקוון למוצרים הקשורים לאודיו, מוסיקה, 

תוכנה, חומרה; מתן מידע צרכני מקוון ולא מקוון לגבי מוצרים 
מתחום האודיו, המוסיקה, התוכנה והחומרה; מידע פרסומי 

וייעוץ לצרכנים; מידע וייעוץ מסחרי לצרכנים [מקום ייעוץ לצרכן] 
;אספקת מידע וייעוץ לצרכן לגבי בחירת מוצרים ומוצרים 

לרכישה בייחוד מתחום האודיו, המוסיקה, התוכנה, החומרה; 
שירותי פרסום בפורום חי, עבור חברות כדי להציג, להדגים 
ולקדם רעיונות חדשים וחדשניים, מוצרים ושירותים בתחום 

האודיו, המוסיקה, התוכנה, החומרה; שירותי חנויות קמעונאיות 
און ליין, המציעות מוסיקה מוקלטת מראש להורדה, רדיו, 
ווידאו, שירותי חנות קמעונאית שמציעה קול להורדה, אודיו 
מוסיקה, תמונות, קבצי וידאו ומשחק; "עוץ לרכישת כלי נגינה 
ומכשירים ותקליטים; שירותי יצירת ותחזוקת אינדקסים, בייחוד 
בתחום האודיו, המוסיקה, התוכנה, החומרה, המחשבים; יצירת 

ותחזוקת רשימות אינדקס לבעלי מקצוע, טכנאים וספקים 
בייחוד בתחום האודיו, המוסיקה, האקוסטיקה, המחשבים, 
התוכנה, החומרה; יצירת ותחזוקת אינדקס לבעלי מקצוע 

מתחום המוסיקה, וטכנאי מוסיקה מוסמכים, יצירת ותחזוקת 
אינדקס לספקי שירות מקצועיים, יצירת ותחזוקת אינדקס 
בייחוד בתחום האודיו, המוסיקה, המחשבים, התוכנה 

והחומרה.                                                                       
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Class: 42 סוג: 42

Engineering consultancy; architectural consultancy; 
design consultancy; acoustic and technical 
consultancy; building and maintaining websites and 
consultancy services related thereto; websites design 
and consulting, also for others; managing websites 
also for others; providing information on computer 
technology; providing computer design and 
programming content services; providing scientific 
information in the field of computers and audio and 
music; services; Professional technical writing 
namely in the field of musical equipment, hardware 
and software for creating audio, music; technical 
writing; technical writing technical manuals in the field 
of audio, music, hardware and software; Provision of 
technological services; Advice in connection with 
computers; Computer services, namely, uploading 
data, content, audio, music to the Internet also for 
others; digitization of music and video images; 
Technology consulting regarding creating music with 
computers and computer software; Consultation in 
the field of design and development of sound 
devices; design and development of interactive 
computer programs; design and development of 
interactive software for operation and management of 
the sites; Providing technological information through 
technological information updates in the field of 
computer hardware and software for sound and 
music creation; software design; Creating 
professional forums; Website creation services used 
for social networking; Computer services, namely, 
creating   an on-line community for registered users 
to participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking services in the field of audio, music, 
computers, software, hardware; Consulting in the 
field of acoustics, sound, noise, and vibration for 
scientific/engineering/technological/ design purposes; 
Development and design of digital sound Equipment; 
Technical writing services in the field of hardware, 
software, audio and acoustics; Technological 
services provided via an online forum for 
technological advisory services regarding audio, 
music and the design and development of computer 
hardware and software; design of audio visual 
creative works and advisory services related thereto; 
Design of hardware and software for audio and video 
operators and advisory services related thereto; 
Development of hardware for audio and video 
operators; Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
services in the field of audio, music, software, 
hardware, computers; Developing and Programming 
software, computer software; Providing use of non-
downloadable software applications; applications 
development; applications development in the field of 
audio, music, computers, hardware and software.

ייעוץ הנדסאי; ייעוץ אדריכלי; ייעוץ עיצובי; ייעוץ אקוסטי - טכני; 
בנייה ותחזוקה של אתרי אינטרנט ושירותי ייעוץ הקשורים לכך; 
עיצוב אתרי אינטרנט וייעוץ בקשר לכך גם עבור אחרים; ניהול 
אתרים גם עבור אחרים; אספקת מידע בנוגע לטכנולוגיית 
מחשבים; שירותי אספקת תוכן בתחום עיצוב ותכנות 

המחשבים; אספקת מידע מדעי בתחום המחשבים, האודיו 
והמוזיקה; כתיבה טכנית מקצועית בתחום ציוד למוזיקה חומרה 
ותוכנה ליצירת אודיו, מוזיקה; כתיבה טכנית; כתיבה טכנית של 

מדריכים מקצועיים בתחום האודיו, המוסיקה, החומרה 
והתוכנה; אספקת שירותים טכנולוגיים; ייעוץ בקשר למחשבים; 
שירותי מחשוב, דהיינו העלאת מידע, תוכן, אודיו, מוסיקה גם 
עבור אחרים; דיגיטציה של מוסיקה ווידאו; ייעוץ טכנולוגי בקשר 

ליצירת מוסיקה באמצעות מחשבים ותוכנות מחשב; ייעוץ 
בתחום של עיצוב ופיתוח מכשירי סאונד; עיצוב ופיתוח תוכנות 
מחשב אינטראקטיביות; עיצוב ופיתוח תוכנות אינטראקטיביות 
להפעלה וניהול של אתרים; שירותי אספקת מידע באמצעות 
עדכוני מידע בתחום חומרת ותוכנת מחשבים המשמשת 

בתחום הסאונד ויצירת מוסיקה; עיצוב תוכנות; יצירת פורומים 
מקצועיים; שירותי יצירת אתר אינטרנט שמשמש כרשת 

חברתית; שירותי מחשוב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור 
משתמשים רשומים להשתתף בדיונים, לקבל משוב מעמיתיהם, 
יצירת קהילות וירטואליות, ועוסקים שירותי רשתות חברתיות 
בתחום האודיו, המוסיקה, המחשבים, התוכנה, החומרה; ייעוץ 

בתחום האקוסטיקה, צליל, רעש, רטט למטרות 
מדעיות/הנדסאיות/טכנולוגיות/עיצוב; פיתוח ועיצוב של ציוד 
סאונד דיגיטלי; שירותי כתיבה טכנית בתחום החומרה, 

התוכנה, אודיו והאקוסטיקה; שירותים טכנולוגיים המסופקים 
באמצעות פורום מקוון עבור; שירותי ייעוץ טכנולוגיים בנושא 
אודיו, מוסיקה, עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנה, עיצוב של 

יצירות אורקולי וכן שירותי ייעוץ הקשורים אליהם; פיתוח חומרה 
ותוכנה עבור מפעילי אודיו ווידאו; עיצוב של חומרה עבור 

מפעילי אודיו ווידאו וכן שירותי ייעוץ הקשורים אליהם; שירותי 
מחשוב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים רשומים 
להשתתף בדיונים, לקבל משוב מעמיתיהם, ליצור קהילות 
וירטואליות, ועוסקים שירותי רשתות חברתיות בתחום אודיו, 
מוזיקה, תוכנות, חומרה, מחשבים; פיתוח ותכנות תוכנה, 
תוכנות מחשב; שירותי מתן שימוש ביישומי תוכנה שאינה 

ניתנת להורדה; פיתוח אפליקציות; פיתוח אפליקציות, בתחום 
האודיו, המוסיקה, המחשבים, החומרה והתוכנה.                   
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Ownersבעלים

Name: A. C. T - SOUND ENGINEERING LTD. שם: א.ק.ט - הנדסת קול בע"מ

Address: P.O.B. 23602, Tel Aviv, 6123601, Israel כתובת : ת.ד. 23602, תל אביב, 6123601, 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
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Trade Mark No. 272099 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers;  software related to 
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus;  
telecommunications apparatus and instruments; 
global positioning system (GPS) devices; telephones; 
wireless communication devices for voice, data or 
image transmission; cables; apparatus for data 
storage; magnetic data media; chips, discs and tapes 
bearing or for recording computer programs and 
software; facsimile machines; cameras; batteries; 
televisions; television receivers; television monitors; 
set top boxes; computer software; computer and 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית;  כלים ומכשירי 

טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי (ג'י.פי.אס); 
טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, נתונים או 

דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת נתונים 
מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים תוכניות 
מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; טלוויזיות; 
מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת מחשב; משחקי 
מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב למערכת מיקום 
גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים ותיירות, תכנון 
טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, יעדים, מידע על 
תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי מותאם אישית 
של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה אלקטרונית, 

ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, הפצה, הורדה, 
שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, פענוח, הצגה, 
אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו, 
ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, ומשחקים 

אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, שידור, 
תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי וידאו 
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electronic games; global positioning system (GPS) 
computer software; computer software for travel and 
tourism, travel planning, navigation, travel route 
planning, geographic, destination, transportation and 
traffic information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; optical apparatus and instruments; wafers 
[silicon slices]; integrated circuits; fluorescent 
screens; remote control apparatus; lights conducting 
filaments [optical fibers]; electric installations for the 

ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, ממירי 
טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים; תוכנת 

מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, נתונים, 
גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים דרך 
מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 

ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות;  מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה; מכשירים  וכלים אופטיים; גבישי 
צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; 

מכשירי שליטה מרחוק; חוטי להט מוליכי אורות [סיבים 
אופטיים]; התקנים חשמליים לשליטה מרחוק על פעילות 

תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; 
מכשירים רדיולוגיים למטרות תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת 
חיים; אזעקות שריקה; משקפי שמש; סרטי אנימציה; מדגרות 

ביצים; משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 
חשמליים; גרביים מחוממות על ידי חשמל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

remote control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle alarms; 
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
electrically heated socks; all included in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  
Class: 10 סוג: 10

Medical instruments, namely, health, fitness, 
exercise, and wellness sensors, monitors and 
displays for measuring and displaying physiological 
data; all included in class 10.

מכשירים רפואיים שהם, חיישני, צגי ומצגי בריאות, כושר, 
פעילות גופנית ושלומות למדידת והצגת נתונים פזיולוגיים; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                        

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments; watches; 
clocks; timepieces; chronographs for use as 
timepieces; chronometers; watchstraps; watch 
bands; cases for watches, clocks, and horological 
and chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; all included in class 14.

כלים הורולוגיים וכרונומטריים; שעוני יד; שעונים; מכשירי זמן; 
כרונוגרפים לשימוש כמכשירי זמן; כרונומטרים; רצועות שעון; 
סרטי שעון; נרתיקים לשעוני יד, שעונים וכלים הורולוגיים 
וכרונומטריים; חלקים לשעוני יד, שעונים, וכלים הורולוגיים 

וכרונומטריים; תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.                   
                                                                                    

            

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

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

Jamaica, 17/09/2014, No. 65499 ג'מאייקה, 17/09/2014, מספר 65499

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 14 סוג: 14
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Trade Mark No. 272104 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
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geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 

דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 065421 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 065421

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 272105 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
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geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 

דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 41131/08/2016



 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

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 065423 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 065423

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 272106 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 

כ"ז אב תשע"ו - 41331/08/2016



geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 

דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 065424 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 065424

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 272108 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
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geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 

דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 065427 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 065427

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 272111 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 

כ"ז אב תשע"ו - 41931/08/2016



geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 

דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 065431 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 065431

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 272112 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
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geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 

דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 065432 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 065432

Class: 9 סוג: 9
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OPENROAD

Trade Mark No. 272132 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Open Road Releasing, LLC

Address: 12301 Wilshire Blvd., Suite 600, Los Angeles, 
CA 90025, 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: 41 סוג: 41

Distribution of motion picture films; film distribution; 
production and distribution of independent motion 
pictures; production and distribution of motion 
pictures; all included in Class 41.

הפצה של סרטי קולנוע; הפצת סרטים; הפקה והפצה של סרטי 
קולנוע עצמאיים; הפקה והפצה של סרטי קולנוע; הנכללים כולם 

בסוג 41.
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Trade Mark No. 272133 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Open Road Releasing, LLC

Address: 12301 Wilshire Blvd., Suite 600, Los Angeles, 
CA 90025, 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: 41 סוג: 41

Distribution of motion picture films; film distribution; 
production and distribution of independent motion 
pictures; production and distribution of motion 
pictures; all included in Class 41.

הפצה של סרטי קולנוע; הפצת סרטים
; הפקה והפצה של סרטי קולנוע עצמאיים; הפקה והפצה של 

סרטי קולנוע; הנכללים כולם בסוג 41.
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VISTA OUTDOOR

Trade Mark No. 272136 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Axes; battering rams; hand-operated cutting tools; 
knives; all included in class 8.

גרזנים; איילי ניגוח ; כלי חיתוך המופעלים ידנית; סכינים; 
הנכללים כולם בסוג 8.               

Class: 9 סוג: 9

Tactical gear and tactical equipment for military, law 
enforcement and defense applications, namely, 
protective gloves, protective goggles, eyewear and 
glasses, safety harnesses other than for vehicles or 
sports purposes, binoculars, rifle scopes, spotting 
scopes, rangefinders, telescopes, cameras and GPS 
devices; protective gloves; protective goggles, 
eyewear and glasses; safety harnesses other than for 
vehicles or sports purposes; binoculars; rifle scopes; 
spotting scopes; rangefinders; telescopes; cameras 
and GPS devices; all included in class 9.

ציוד טקטי ואביזרים טקטיים עבור יישומים צבאיים, יישומי 
אכיפת חוק ויישומי הגנה, דהיינו, כפפות מגן, משקפי מגן, ציוד 

ראיה ומשקפיים, רתמות בטיחות שאינן עבור כלי רכב או 
למטרות ספורט, משקפות, כוונות רובה, כוונות זיהוי, אומדי 

מרחק, טלסקופים, מצלמות ומכשירי ניווט; כפפות מגן; משקפי 
מגן; ציוד ראיה ומשקפיים; רתמות בטיחות שאינן עבור כלי רכב 
או למטרות ספורט; משקפות; כוונות רובה; כוונות זיהוי; אומדי 
מרחק; טלסקופים; מצלמות ומכשירי ניווט; הנכללים  כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    

                                                    

Class: 11 סוג: 11

Flashlights; all included in class 11. פנסים; הנכללים כולם בסוג 11.                     

Class: 13 סוג: 13

Ammunition; firearms; holsters; weapon cases for 
firearms; all included in class 13.     

תחמושת וקלעים; כלי נשק; נרתיקים לנשקים; אריזות נשק 
עבור כלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; Backpacks; all included in 
class 18.

תיקי נשיאה לכל מטרה; תיקי גב; הנכללים כולם בסוג 18.       
                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Footwear; all included in class 25. דברי הלבשה; הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.           

Class: 28 סוג: 28

Game calls; hunting blinds; hunting decoys; archery 
bows; arrows; all included in class 28.         

מכשיר לקריאה לציד; מסתור הסוואה לציד; פיתיונות ציד; 
קשתות חץ וקשת; חיצים; הנכללים כולם בסוג 28.

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

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

U.S.A., 12/08/2014, No. 86/364,636 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86/364,636

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 12/08/2014, No. 86/364,658 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86/364,658

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 12/08/2014, No. 86/364,665 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86/364,665

Class: 11 סוג: 11
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 Owners

Name: Vista Outdoor Inc.

Address: Suite 400, 1300 Wilson Blvd., Arlington, 22209, 
Virginia, U.S.A.

a Corporation of Delaware

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

U.S.A., 12/08/2014, No. 86/364,671 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86/364,671

Class: 13 סוג: 13

U.S.A., 12/08/2014, No. 86/364,682 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86/364,682

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 12/08/2014, No. 86/364,692 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86/364,692

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 12/08/2014, No. 86/364,695 ארה"ב, 12/08/2014, מספר 86/364,695

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 272139 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mensay Investments & communications Ltd. שם: מנסיי השקעות ותקשורת בע"מ

Address: Zefat 2, Tel Aviv, Israel כתובת : צפת 2, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan Amram, Adv.

Address: Igal Alon 159, Tel Aviv, 67443, Israel

שם: עמרם גולן, עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 159, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.   .דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש
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VS3 Iridium

Trade Mark No. 272149 מספר סימן

Application Date 01/02/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1258948 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: VISIONSENSE LTD. שם: ויז'נסנס בע"מ

Address: 20 Ha'magshimim Street, Petach Tikva, 49348, 
Israel

כתובת : רחבו המגשימים 20, פתח תקווה, 49348, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Kariv, Adv. and\or Lori Almouli-Cnfono, 
Adv.

Address: Azrieli Center, Square Tower, 35th Floor, Tel 
Aviv, 67025, Israel

שם: דניאל קריב, ו\או לורי אלמולי-קונפינו, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A medical visualization system, providing solution for 
inter-operative infrared fluorescence, delivering 
infrared fluorescence visualization, designed to be 
used during live surgery and fluorescence imaging for 
enhanced tissue identification; all included in class 
10.

מערכת הדמיה רפואית למתן פתרון פלואורסצנטי, אינפרה 
אדום, תוך־ניתוחי, המספקת הדמיה פלואורסצנטית אינפרה 
אדומה, לשימוש בניתוחים, והדמיה פלואורסצנטית להגברת 

זיהוי רקמות 1 כולם נכללים בסוג 10.                                   
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Trade Mark No. 272152 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nechama Deuisch שם: נחמה דויטש

Address: Amos 27 A, Jerusalem, 9550638, Israel כתובת : עמוס 27 א', ירושלים, 9550638, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese. גבינות.
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Trade Mark No. 272172 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abed Anaser Fathi Saaed Elden

Address: Hamdi Kanan St., P.O.B. 768, Nablus, 1st floor, 
Eastern Section, Galleria Center,, Palestinian Authority

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Cafes, Cafeterias, restaurants, self-service 
restaurants, Snack-bars ; all included in class 43

בתי קפה, קפיטריות, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, 
סנק-בארים; הנכללים כולם בסוג 43                                   
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Trade Mark No. 272207 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED

Address: Grange Castle Business Park, Grange Castle, 
Clondalkin, Dublin 22, Ireland

(Ireland Limited Company)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, blood 
derivatives, including immunoglobulins.

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

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

European Union, 14/07/2014, No. 013079306 האיחוד האירופי, 14/07/2014, מספר 013079306

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 272237 מספר סימן

Application Date 12/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234806 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

Cosmetic products, soaps, perfumery products, 
essential oils and hair tonics for cosmetic use in the 
form of capsules from plant matter; cosmetic 
products, soaps, perfumery products, essential oils 
and hair tonics for cosmetic use in the form of 
capsules consisting of polysaccharide (starch), 
particularly in combination with Gellan gum.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional preparations for medical use, particularly 
for balanced diets; food supplements; capsules from 
plant matter for the aforesaid goods;  dietetic 
substances for medical use, nutritional preparations 
for medical use, particularly for balanced diets and 
food supplements, all in the form of capsules 
consisting of polysaccharide (starch), particularly 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, 18/03/2014, No. 656966 שוויץ, 18/03/2014, מספר 656966

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 272303 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
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computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 
geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 

וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 65426 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 65426

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 272304 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; software related to  
handheld digital electronic devices  ; handheld mobile 
digital electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, and 
storing of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data 
and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducfing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים;  תוכנה הקשורה אל מכשירים אלקטרונים 

דיגיטליים הנישאים ביד ; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 
מחשב; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
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computer software; computer and electronic games; 
global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 
geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods;  weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus;  wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 

וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים,; 

תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה;  גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; 
מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; 
חוטי להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים 
לשליטה מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 

תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; אזעקות, חיישני אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; 

מערכות אבטחה ומעקב למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; 
תרמוסטטים, צגים, חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג 
אוויר, חימום, ואוורור; מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים 

ואלקטרוניים; פותחי דלתות מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי 
וילון חלון; בקרות תאורה; יחידות עיבוד מרכזיות, מיקרו 

מעבדים, מוליכים למחצה, שבבי וערכות שבבי מחשב, ומעגלים 
משולבים;  הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; smoke 
and carbon monoxide detectors; thermostats, 
monitors, sensors, and controls for air conditioning, 
heating, and ventilation devices and systems; electric 
and electronic door and window locks and latches; 
garage door openers; curtain, drape, window shade, 
and window blind openers; lighting controls; central 
processing units, microprocessors, semiconductors, 
computer chips and chipsets, and integrated circuits; 
all included in class 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)

Jamaica, 08/09/2014, No. 65418 ג'מאייקה, 08/09/2014, מספר 65418

Class: 9 סוג: 9
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ג'ונסונס

Trade Mark No. 272325 מספר סימן

Application Date 15/02/2015 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

Products for the care and cleansing of skin and hair.   
                  

מוצרים לטיפול וניקוי העור והשיער.                                     
    

כ"ז אב תשע"ו - 44131/08/2016



פרייד
PRIDE

Trade Mark No. 272328 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: P.O.B. 21429, Tel Aviv, 6121301, Israel כתובת : ת.ד. 21429, תל אביב, 6121301, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Antipsychotic pharmaceutical preparations for the 
treatment of CNS diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות אנטי פסיכוטיים לטיפול במחלות של מערכת 
העצבים המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.                           

כ"ז אב תשע"ו - 44231/08/2016



Trade Mark No. 272382 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WISHES TREE LTD. שם: עץ המשאלות בע"מ

Address: 7 Gluska Street, Rishon Le-zion, 7565007, 
Israel

כתובת : רחוב גלוסקא 7, ראשון לציון, 7565007, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Beds, sofas, mattresses, tables and desks, cabinets, 
closets, drawers, storage boxes, chests, display 
stands, chairs, benches, stools, frames, casks, 
mirrors, shelves, computer carts, letter boxes, 
magazine racks, portable stairs, trays, not of metal, 
mobiles for decoration, stands for home appliance, 
towel dispensers, decorative-art works of wood, 
drinking bottle cases and display stands, connectors, 
rods and clips for hanging curtains, furniture and 
accessories thereof, picture frames; all included in 
class 20.

מיטות, ספות, מזרונים, שולחנות, שידות, ארונות, מגירות, 
קופסאות, ארגזי אחסון לכלי בית, מעמדים לתצוגה, כיסאות, 

ספסלים, שרפרפים, מסגרות, מכלים, מראות, מדפים, מעמדים 
למחשב,קופסאות מכתבים, מתקני אחסון לעיתונים, שרפרפים, 
מדרגות ניידות, מגשים שאינם ממתכת, מוביילים לקישוט, 
מעמדים לתצוגת פרטי חן וכלי בית, מתקנים למגבות נייר,
עבודות אמנותיות-דקורטיביות מעץ, מעמדי תצוגה וארגזי 

אחסון לבקבוקי שתייה ומשקאות, תופסנים, מוטות ומחברים 
לתליית  וילונות, רהיטים ואביזרי ריהוט, מסגרות לתמונות; 

כולם
נכללים בסוג 20

                                         

כ"ז אב תשע"ו - 44331/08/2016



Trade Mark No. 272505 מספר סימן

Application Date 19/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1210830 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer client and server software for indexing, 
searching, and monitoring client's data from any 
application, server, or network device; computer 
client and server software for providing operational 
intelligence, business analytics, troubleshooting, and 
monitoring based on client data; and computer client 
and server software for producing reports, 
dashboards, and alerts from client data; computer 
search engine software and digital  instructional 
manuals sold as a unit therewith 

Class: 38 סוג: 38

Providing multiple user access to global computer 
networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information and data; providing on-line 
electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users in the fields of 
computer operation, networking, and information 
technology.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services delivered on-
demand or via cloud-based or cloud-hosted offerings, 
featuring software for indexing, searching, and 
monitoring client's data from any application, server, 
or network device, for providing operational 
intelligence, business analytics, troubleshooting, and 
monitoring based on client data, and for producing 
reports, dashboards, and alerts from client data; 
consulting services in the field of information 
technology; and technical support services, namely, 
remote and on-site infrastructure management 
services for monitoring, administration, and 
management of public and private computer 
application systems; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software 
problems.

כ"ז אב תשע"ו - 44431/08/2016



 Owners

Name: Splunk Inc.

Address: 250 Brannan Street 1st Floor, San Francisco 
CA 94107, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 44531/08/2016



Trade Mark No. 272589 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organization of fairs and exhibitions for economic 
and advertising purposes, also in the Internet; 
advertising, advertising consulting, publicity services; 
marketing, marketing consulting; commercial and 
business consulting, organization and sales 
consulting; selling assistance, namely consultation in 
respect of sales techniques and programs; retail 
services through the home party, on the Internet and 
via catalog of products in the fields of kitchen, home, 
and beauty:  promoting the interests of women in 
gaining financial independence and personal 
empowerment; all included in class 35.

ארגון של תערוכות ותצוגות למטרות כלכליות ופרסומיות, גם 
באינטרנט; פרסום, יעוץ פרסומי, שירותי פרסום; שיווק, יעוץ 
שיווקי; יעוץ מסחרי ועסקי, יעוץ ארגוני ויעוץ מכירות; סיוע 

במכירות, דהיינו יעוץ בנוגע לטכניקות ותוכניות מכירות; שירותי 
קמעונאות באמצעות מסיבת בית, באינטרנט ובאמצעות קטלוג 
של מוצרים בתחומי המטבח, הבית והיופי;  קידום האינטרסים 
של נשים בהשגת עצמאות פיננסית והעצמה אישית; 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)

European Union, 26/08/2014, No. 013201512 האיחוד האירופי, 26/08/2014, מספר 013201512

Class: 35 סוג: 35

organization of fairs and exhibitions for economic and 
advertising purposes, also in the Internet; advertising, 
advertising consulting, publicity services; marketing, 
marketing consulting; commercial and business 
consulting, organization and sales consulting; selling 
assistance, namely consultation in respect of sales 
techniques and programs; retail services through the 
home party, on the Internet and via catalog of 
products in the fields of kitchen, home, and beauty. .

ארגון של תערוכות ותצוגות למטרות כלכליות ופרסומיות, גם 
באינטרנט; פרסום, יעוץ פרסומי, שירותי פרסום; שיווק, יעוץ 
שיווקי; יעוץ מסחרי ועסקי, יעוץ ארגוני ויעוץ מכירות; סיוע 

במכירות, דהיינו יעוץ בנוגע לטכניקות ותוכניות מכירות; שירותי 
קמעונאות באמצעות מסיבת בית, באינטרנט ובאמצעות קטלוג 
של מוצרים בתחומי המטבח, הבית והיופי.                             
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                

כ"ז אב תשע"ו - 44631/08/2016



 Owners

Name: Dart Industries Inc.

Address: 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Florida, 32837, U.S.A.

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

כ"ז אב תשע"ו - 44731/08/2016



Trade Mark No. 272609 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1236446 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PHARMA MAR, S.A.

Address: Polígono Industrial La Mina Norte, Avda. de los 
Reyes 1, E-28770 Colmenar Viejo (Madrid), Spain

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 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 and veterinary preparations for use 
in oncology.

כ"ז אב תשע"ו - 44831/08/2016



Trade Mark No. 272644 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1236713 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying and measuring instruments, namely, laser 
rangefinders and laser scanners; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, digital signalling processors, 2D and 
3D image processors and electronic processors for 
georeferencing of laser scans and photographic 
images; magnetic data carriers and data media 
devices featuring operating software for use in laser 
rangefinders and laser scanners; server, personal, 
handheld, notebook and tablet computers; laser 
distance measuring equipment; 2D and 3D laser 
scanners; terrestrial, mobile, airborne, and shipbome 
laser scanners; laser scanners for use with, and on, 
manned and unmanned land, water and air vehicles 
of all kinds; optical reflectors, in particular being laser 
targets; software for all of the aforesaid products; 
components for all the aforesaid goods.

כ"ז אב תשע"ו - 44931/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey, white 
and orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

Address: Riedenburgstr. 48, A-3580 Horn, Austria

(Austria Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Technology services, namely, providing technology 
consultancy and technology information and scientific 
research in the field of laser technology, the design 
and use of laser rangefinders, 2D and 3D laser 
scanners, and terrestrial, mobile, airborne and ship-
borne laser scanners for use in land, air and water 
vehicles, all in particular for use in the fields of 
agricultural, urban, building, cave, mining, 
underwater and cloud surveying: research services; 
engineering services; design of computer hardware 
and/or software relating to data processing 
equipment and computers, laser rangefinders, 2D 
and 3D laser scanners, terrestrial, mobile, air and 
sea-borne laser scanners, land, air and water 
vehicles for agricultural, urban, building, cave, 
mountain, underwater and cloud surveying, in 
particular by means of laser technology; agricultural, 
urban, building, cave, mountain, underwater and 
cloud surveying; material testing; research in the field 
of environmental protection; geological-topological 
research; geological research; underwater 
exploration; meteorological forecasting; all the 
aforesaid services being provided in particular by 
means of laser 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)

European Union, 10/06/2014, No. 012955928 האיחוד האירופי, 10/06/2014, מספר 012955928

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 45031/08/2016



AtamA

Trade Mark No. 272774 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monteris Medical Corporation

Address: Suite 200, 16305 36th Avenue North, Plymouth, 
MN, 55446, 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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, a patient head coil and 
stabilization device intended for patient transport 
from operating room to imaging suite in support of 
various neurosurgical procedures utilizing imaging; all 
included in class 10

מכשירים רפואיים, דהיינו, טבעת שדר לראש המטופל ומכשיר 
ייצוב המיועדים להובלת מטופל מחדר הניתוח לחדר הדימות 

בתמיכה בפרוצדורות נוירוכירוגיות שונות המשתמשות בדימות; 
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., 25/02/2015, No. 86/545899 ארה"ב, 25/02/2015, מספר 86/545899

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 45131/08/2016



Trade Mark No. 272775 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים כחול כהה וירוק הנראים בסימן.

 Owners

Name: Monteris Medical Corporation

Address: Suite 200, 16305 36th Avenue North, Plymouth, 
MN, 55446, 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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, a surgical platform for 
stereotactic surgery comprised of a trajectory guide 
to facilitate the alignment and stereotactic placement 
of an MRI compatible laser delivery probe into a 
patient's body; all included in class 10

מכשירים רפואיים, דהיינו פלטפורמה כירורגית לניתוח 
סטריאוטקטי המורכבת ממוליך תוואי להקלת ההצבה והמיקום 
הסטריאוטקטי של גשוש לייזר בדיקה תואם אם.אר.איי לתוך 
גופו של מטופל; 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., 23/02/2015, No. 86/543007 ארה"ב, 23/02/2015, מספר 86/543007

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 45231/08/2016



Trade Mark No. 272776 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monteris Medical Corporation

Address: Suite 200, 16305 36th Avenue North, Plymouth, 
MN, 55446, 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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, laser-induced thermo 
coagulation devices; all included in class 10

מכשירים רפואיים,דהיינו, מכשירי לייזר- הגורמים לתרמו 
קואגולציה; 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., 23/02/2015, No. 86/543037 ארה"ב, 23/02/2015, מספר 86/543037

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 45331/08/2016



Trade Mark No. 272777 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monteris Medical Corporation

Address: Suite 200, 16305 36th Avenue North, Plymouth, 
MN, 55446, 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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, a patient head coil and 
stabilization device intended for patient transport 
from operating room to imaging suite in support of 
various neurosurgical procedures utilizing imaging; all 
included in class 10

מכשירים רפואיים, דהיינו, טבעת שדר לראש המטופל ומכשיר 
ייצוב המיועדים להובלת מטופל מחדר הניתוח לחדר הדימות 

בתמיכה בפרוצדורות נוירוכירוגיות שונות המשתמשות בדימות; 
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., 25/02/2015, No. 86/545924 ארה"ב, 25/02/2015, מספר 86/545924

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 45431/08/2016



V CONCEPT

Trade Mark No. 272801 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1267649 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Mis-Implants Technologies Ltd. שם: אמ. איי. אס טכנולוגיות שתלים בע"מ

Address: P.O.B. 7, Bar Lev Industrial Park, 20156, Israel כתובת : פארק התעשייה בר- לב, ת.ד. 7, 20156, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants and accessories; all included in class 
10.

שתלים דנטליים ועזרים; הנכללים כולם בסוג 10.                   
            

כ"ז אב תשע"ו - 45531/08/2016



Trade Mark No. 272915 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1211600 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, software for the 
transmission, recording, reproduction, display, 
organization, management, manipulation and review 
of messages, text, images, files, audio, video and 
audio-visual content and other data for the facilitation 
of communications between two or multiple users via 
computer networks, communication networks and the 
global information network; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API) for 
communications software facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, instant message and online 
social networking services; wireless, short-range 
wireless enabled and universal serial bus (USB) 
devices for communications, namely, telephones, 
handsets, headsets, speakers, microphones, 
earphones, webcams and video cameras; 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; downloadable computer software in 
the nature of a mobile application for operating 
telecommunications products.

כ"ז אב תשע"ו - 45631/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized letter "S" within a 
circular design, the circular design having oval 
projections at its upper-left and lower-right quadrants.

 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond, WA 980526399, 
U.S.A.

(Washington, United States 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: 38 סוג: 38

Communication services, namely, transmitting and 
receiving text, images, files, audio, video and audio-
visual content and other data for the facilitation of 
communications between two or multiple users via 
computer networks, communication networks and the 
global information network; text and instant 
messaging services; voice over ip services; audio 
and video teleconferencing; automated screening 
services for communications, namely, automated 
screening for voice over internet protocol (VOIP) 
calls, telephone calls, video calls, text messages and 
instant messages; providing user access to third 
party web sites hosted on computer servers 
accessible via a global information network; 
telecommunications services, namely, providing 
prepaid minutes for use on cell phones; providing 
online electronic bulletin boards and on-line forums 
for communication among users on topics of general 
interest; electronic transmission and streaming of 
digital media content for others via computer 
networks, communication networks and global 
information networks, in the nature of pre-recorded 
digital sound, video and data recordings.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for instant messaging, 
enabling and managing simultaneous, multiple 
modes of communication over local area networks 
and the internet via instant messaging, voice over 
internet protocol (VOIP), video conferencing, audio 
conferencing, computer desktop sharing, file transfer, 
sensing and providing user presence information, 
and telephony; providing technical information in the 
field of computer software.

כ"ז אב תשע"ו - 45731/08/2016



Trade Mark No. 272952 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 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

Urological apparatus and instrument. התקנים וכלים לטיפול במערכת השתן.         

כ"ז אב תשע"ו - 45831/08/2016



Trade Mark No. 273381 מספר סימן

Application Date 06/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mediabox Broadcasting International Ltd.

Address: Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High 
Road, London W4 5YA, United Kingdom

(the United Kingdom Limited Liability Company, a 
company organized and existing under the laws of the 
United Kingdom)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of radio and television programmes; 
digital transmission of audio and video broadcasts, 
including via radio, television, satellite, cable, 
ethernet and via electronic means; providing 
electronic telecommunication connections; providing 
of access to telecommunications networks; internet 
service providers; communication by computer 
terminals; interactive communications via the 
internet, cable network or other forms of data 
transfer; cable television broadcasting; rental of (tele)
communication apparatus; services of 
telecommunication networks, including with regard to 
cable tv information services; information and 
consultancy relating to the aforesaid services; all the 
aforesaid services, whether or not provided via 
electronic channels, including radio, television, 
teletext and the internet; none of the aforementioned 
services relating to music television broadcasting.

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

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

European Union, 14/11/2014, No. 013458948 האיחוד האירופי, 14/11/2014, מספר 013458948

Class: 38 סוג: 38

כ"ז אב תשע"ו - 45931/08/2016



Trade Mark No. 273424 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240494 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "Kreker" which is translated as 
«Srasker». separately, but in the combination of the 
mark.

The mark consists of the words, which are 
transliterated as "Kreker Fermerskij"; the words, 
which are transliterated as "Kreker Fermerskij" 
performed in black color Cyrillic alphabet.

 Owners

Name: Joint Stock Company "Yasnaya Polyana"

Address: 83, Odoyevskoye shosse, RU-300036 g. Tula, 
Russian Federation

(RU 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: 30 סוג: 30

Crackers.

כ"ז אב תשע"ו - 46031/08/2016



AQUA MARINE

Trade Mark No. 273528 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1262494 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems EW and Sigint - Elisra Ltd. שם: אלביט מערכות ל"א וסיגינט - אלישרא בע"מ

Address: 48 Mivtza Kadesh St., Bnei Brak, 51217, Israel כתובת : רח' מבצע קדש 48, בני ברק, 51217, 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

Integrated electronic warfare suite for naval 
purposes, included in class 9.

חליפת לוחמה אלקטרונית משולבת למטרות ימיות; הנכללת 
בסוג 9.                                       

כ"ז אב תשע"ו - 46131/08/2016



INFINIVERSE

Trade Mark No. 273536 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1262095 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Infinidat Ltd. שם: אינפינידט בע"מ

Address: 9 Hamenofim Street, Hertzliya, 46725, Israel כתובת : רח' המנופים 9, 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: 9 סוג: 9

Computer hardware and software in the field of 
computerized data storage.

חומרת ותוכנת מחשב בתחום של אחסון מידע ממוחשב.          
                                                

כ"ז אב תשע"ו - 46231/08/2016



Trade Mark No. 273702 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1257382 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Green Ride Ltd. שם: גריין רייד בע"מ

Address: 55 HaNamal Street, Haifa, 3303215, Israel כתובת : הנמל 55, חיפה, 3303215, ישראל

כן

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: 12 סוג: 12

Electric vehicles; wheeled personal mobility vehicles; 
motorized scooters; foldable scooters; transportation 
vehicles, self-propelled vehicles all included in 
class12.

כלי תחבורה חשמליים, כלי תחבורה בעלי גלגלים לניידות 
אישית, כלי תחבורה ממונעים, כלי תחבורה מתקפלים, כלי 
תחבורה, כלי תחבורה ממונעים עצמית הנכללים כולם בסוג 

                       .12

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

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

European Union, 26/10/2014, No. 013366489 האיחוד האירופי, 26/10/2014, מספר 013366489

Class: 12 סוג: 12

כ"ז אב תשע"ו - 46331/08/2016



Trade Mark No. 273734 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242017 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Stem cells for medical use; products for medical use 
particularly for the diagnosis and treatment of 
diseases by means of stem cells; bacteriological 
preparations for medical use; biological preparations 
for medical use; enzymes for medical use; enzyme 
preparations for medical use; chemical preparations 
for medical or pharmaceutical use; diagnostic 
products for medical use; drugs for medical use; 
medicines for human medicine; tonics [medicines]; 
antibiotics; antiseptics; chemico-pharmaceutical 
products; pharmaceutical products; dietetic 
substances for medical use; remedies for human 
medicine.

Class: 42 סוג: 42

Scientific services as well as research and design 
services particularly in the field of biotechnology, 
diagnosis and treatment of diseases by means of 
stem cells; evaluations, estimates and research 
services in scientific fields provided by engineers or 
researchers; chemical analysis; chemical research 
services; chemistry services; scientific laboratory 
services; all the aforesaid services not in connection 
with the mineral esperite; technological services in 
the field of biotechnology, diagnosis and treatment of 
diseases by means of stem cells; biological research 
services; bacteriological research services; 
evaluations, estimates and research services in 
technological fields provided by engineers or 
researchers; design and development of new 
products (for third parties); technical project studies; 
industrial analysis and research services; surveying 
[engineering work]; research and development of 
new products for others; technical research services; 
radiobiology research.

Class: 44 סוג: 44

Health care particularly in the field of biotechnology, 
diagnosis and treatment of diseases by means of 
stem cells; medical services particularly in the field of 
biotechnology, diagnosis and treatment of diseases 
by means of stem cells; hospital services; medical 
assistance; physical therapy; medical clinic services; 
medical equipment rental; nursing homes; medical 
services; health and beauty treatments for human 
beings or animals; plastic surgery; convalescence or 
rest homes; opticians' services; alternative medicine 
services; beauty salons.

כ"ז אב תשע"ו - 46431/08/2016



 Owners

Name: Esperite N.V.

Address: Piet Heinstraat, 11a, NL-7204 JN JN Zutphen, 
Netherlands

(Les Pays-Bas Société anonyme)

כ"ז אב תשע"ו - 46531/08/2016



Trade Mark No. 273737 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242047 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 spray, 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, 07/07/2014, No. 14 4 103 472 צרפת, 07/07/2014, מספר 472 103 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 46631/08/2016



Trade Mark No. 273799 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Keren Shiler Massuri, Adv.

Address: Legal Dept. Europark, Yakum, Israel

שם: עו"ד קרן שילר מסורי

כתובת : יורופארק לשכה משפטית HOT MOBILE, יקום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, phone cards, Equipment and 
electronic communication products, 
telecommunication and data transmission.

נושאי נתונים מגנטיים, כרטיסי חיוג, ציוד ומוצרי תקשורת 
אלקטרונית, טלקומוניקציה והעברת נתונים.                           

                                          

Class: 38 סוג: 38

Communication service (telecommunication). שירותי תקשורת- רחק (טלקומוניקציה).                 

כ"ז אב תשע"ו - 46731/08/2016



Trade Mark No. 273804 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-
8501, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; air conditioners for industrial 
purposes; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; all included in class 11.

מזגני אוויר; מזגני אוויר למטרות תעשייתיות; חלקים ומתאמים 
עבור המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.            

                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 46831/08/2016



Trade Mark No. 273873 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242835 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Silver Star Intelligent Technology 
Co., Ltd.

Address: Building D, Huiqing Park,Dafu Industrial Park, 
Aobei Community, Guanlan Town, Bao'an District, 
Shenzhen City, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mowing and reaping machines; weeding machines; 
machines and apparatus for cleaning, electric; central 
vacuum cleaning installations; cleaning appliances 
utilizing steam; dust exhausting installations for 
cleaning purposes; dust removing installations for 
cleaning purposes; vacuum cleaners; machines and 
apparatus for wax-polishing, electric; electromotive 
pipeline dredge facility, namely stool pipeline dredge.

כ"ז אב תשע"ו - 46931/08/2016



Trade Mark No. 273875 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242925 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular ceramic and 
powder metallurgy high temperature materials for 
industrial ovens and thermal process plants.

Class: 9 סוג: 9

Ceramic process temperature control rings.

Class: 11 סוג: 11

Adapted ceramic and metallic parts of industrial 
ovens and thermal process plants, included in this 
class, in particular aluminium oxide fibreboard and 
fibre tubes, boards for kiln furniture, saggars, ceramic 
crucibles, electric heating elements, in particular 
MoSi2 and SiC heating elements, fibre heating 
panels and tubes.

Class: 17 סוג: 17

Sealing materials, heat protection materials and 
insulating materials for industrial ovens and thermal 
process plants, in particular web form, plate form, 
mat form and tubular insulating materials, heat 
protection materials, insulating textiles, insulating 
wool and insulating modules, adhesives and 
coatings.

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

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

Germany, 30/09/2014, No. 30 2014 006 787.0/01 גרמניה, 30/09/2014, מספר 787.0/01 006 2014 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 17 סוג: 17

כ"ז אב תשע"ו - 47031/08/2016



 Owners

Name: M.E. SCHUPP Industriekeramik GmbH & Co. 
KG

Address: Neuhausstraße 4 - 10, 52078 AACHEN, 
Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Liability 
Company as General Partner)

כ"ז אב תשע"ו - 47131/08/2016



Trade Mark No. 273879 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242946 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair cream; hair wax; wax treatments for the hair; 
hair lighteners; hair dyes; hair shine preparations; 
hair stripping preparations; hair bleaching 
preparations; hair foam; hair cosmetics; cosmetic 
preparations for the hair; hair spray; hair spray; hair 
spray; hair gel; hair creams; hair colorants; hair dyes; 
hair dyes; hair conditioner; hair emollients; hair oils; 
hair mascara; hair moisturisers; hair conditioners; 
hair lotions; hair lotions; hair tonics; hair foam; 
shampoos; hair lotions; hair conditioning 
preparations; hair texturizers; hair protection lotions; 
hair rinses; hair conditioning preparations; 
neutralising hair preparations; hair protection gels; 
hair spray; hair colorants; hair pomades; hair 
straightening preparations; shampoos (non-
medicated); hair dyes; permanent wave kits; 
colouring lotions for the hair; hair setting 
preparations; hair lotions; hair protection mousse; 
hair protection creams; hair straightening 
preparations; hair thickening preparations; hair 
moisturising conditioners; detangling oil; hair gel; hair 
treatment preparations; hair treatment preparations; 
hair waving preparations; hair tonic (non-medicated); 
hair waving preparations; hair straightening 
preparations; hair styling lotions; hair styling lotions; 
permanent wave treatments; hair bleaching 
preparations; hair lotions (non-medicated); hair fixing 
oil; hair tinting preparations; hair colour removers; 
hair preparations and treatments; shampoos; 
mousses being hair styling aids; mousses (toiletries) 
for use in styling the hair; oil baths for hair care; hair 
setting preparations; varnish-removing preparations; 
body creams; body shampoos; body spray; body 
masks; body moisturisers; body butter; body mask 
cream; body creams (cosmetics); cosmetics; 
mousses (cosmetics); shampoos; shampoo-
conditioners; hair rinses (shampoo-conditioners); skin 
creams (cosmetics); hair conditioning treatments; 
soaps in gel form; cleansing gels; foaming bath gels; 
age retardant gel; hair gel; moisturising gel 
(cosmetics); soaps in gel form; bath gel; eye gel; 
shower gel; after-sun gels (cosmetics); bath gel (non-
medicated); eye gel (cosmetics); cosmetics in the 
form of gels; gel sprays being styling aids; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes.

כ"ז אב תשע"ו - 47231/08/2016



 Owners

Name: BEAUTY SERVICE S.r.l.

Address: Via Romolo Gessi, N. 14/16/18, I-25135 
BRESCIA, Italy

(ITALY SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA)

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing; business management, 
including consultancy and assistance for professional 
salons regarding the use, application, promotion, sale 
and distribution of products for the hair, nails and 
skin, offered by professional salons, barbers, 
hairdressers, manicurists, and beauticians; 
presentation of goods and services on wholesale 
markets, supermarkets, retail stores, department 
stores and online shops; management of retail 
stores, department stores and online shops; retail 
and wholesale, including via the internet, of 
cosmetics and products for hair and body care.

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

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

European Union, 23/10/2014, No. 013396395 האיחוד האירופי, 23/10/2014, מספר 013396395

Class: 3 סוג: 3

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 47331/08/2016



Trade Mark No. 273882 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243022 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Urban Remedy, Inc.

Address: 1447 Second Street, Suite 200, Santa Monica 
CA 90401, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit salads; vegetable salads; prepared entrees 
consisting primarily of vegetables, soups, fruit salads 
and/or vegetable salads; prepared vegetarian meals; 
vegetable chips; dried fruits and vegetables; meals 
consisting primarily of fruits, nuts, seeds and 
vegetables; prepared entrees consisting primarily of 
vegetable pasta; soups; hummus; snack mix 
consisting primarily of nuts, and also including seeds, 
fruit, cacao; trail mix consisting primarily of nuts, and 
also including seeds, fruit, cacao.

Class: 32 סוג: 32

Fruit juices; fruit drinks; vegetable juices; vegetable-
fruit juices; smoothies; vegetable-fruit smoothies; 
energy drinks; fruit juices, smoothies and energy 
drinks containing nutritional supplements; flavored 
waters; non-alcoholic beverages; prepared entrees 
consisting of fruit and vegetable juices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86432587 ארה"ב, 23/10/2014, מספר 86432587

Class: 32 סוג: 32

U.S.A., 04/11/2014, No. 86443590 ארה"ב, 04/11/2014, מספר 86443590

Class: 29 סוג: 29

כ"ז אב תשע"ו - 47431/08/2016



Trade Mark No. 273883 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243049 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LINE POINT GLOBAL UK LIMITED

Address: C/o Fresh IP,St. Johns Innovation Centre, 
Cowley Road, CAMBRIDGE Cambs CB4 0WS, United 
Kingdom

(United Kingdom Private Company limited by shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers; vodka; flavoured 
vodka; vodka with coffee flavour; vodka with acai 
flavour; vodka with blueberry flavour; vodka with 
blackberry flavour; vodka with cherry flavour; vodka 
with citron flavour; vodka with lemon flavour; vodka 
with melon flavour; vodka with watermelon flavour; 
vodka with pineapple flavour; vodka with passion fruit 
flavour; vodka with pomegranate flavour; vodka with 
orange flavour; vodka with grapefruit flavour; vodka 
with clementine flavour; vodka with bubble-gum 
flavour; vodka with cake flavour; vodka with vanilla 
flavour; vodka with coconut flavour; vodka with 
wasabi flavour; vodka with tea flavour; vodka with 
apple flavour; vodka with cardamom flavour; vodka 
with guava flavour; vodka with grape flavour; vodka 
with chocolate flavour; vodka with cocktail flavour; 
vodka with pear flavour; vodka with peach flavour; 
vodka with spices flavour.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/05/2014, No. UK00003055195 UK00003055195 ממלכה מאוחדת, 12/05/2014, מספר

Class: 33 סוג: 33

European Union, 12/05/2014, No. 012867404 האיחוד האירופי, 12/05/2014, מספר 012867404

Class: 33 סוג: 33

כ"ז אב תשע"ו - 47531/08/2016



Trade Mark No. 273884 מספר סימן

Application Date 29/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243059 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU BINFEN GARDENING CO., LTD.

Address: 4th Economic Cooperative, Hainan Shares 
Economic Association,Zhongnan Street, Liwan District, 
Guangzhou, Guangdong, People's Republic of China

(The People's Republic of China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Flowers, natural; plant seedlings; plants; garden 
herbs, fresh; plants, dried, for decoration; straw 
mulch; turf, natural; hay; garden herbs, fresh; vine 
plants.

כ"ז אב תשע"ו - 47631/08/2016



Trade Mark No. 273886 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243103 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, light yellow, dark yellow, red, dark red, 
orange, white, black and grey.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Konfety vkus krem-karamel'. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company 
"Confectionary Concern Babaevsky"

Address: ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, RU-107140 
Moscow, Russian Federation

(RU Open-Type Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely, sweets.

כ"ז אב תשע"ו - 47731/08/2016



Trade Mark No. 273887 מספר סימן

Application Date 04/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243110 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: 1 סוג: 1

Chemical substances, chemical preparations and 
chemical additives; carbon black for industrial 
purposes and carbon nano tubes; modifiers in the 
form of chemical compositions; graphite for industrial 
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)

Benelux, 14/11/2014, No. 1299410 בנלוקס, 14/11/2014, מספר 1299410

Class: 1 סוג: 1

כ"ז אב תשע"ו - 47831/08/2016



Trade Mark No. 273888 מספר סימן

Application Date 23/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Italia Independent S.P.A.

Address: Corso XI Febbraio, 19, I-10152 Torino, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; optical goods; 
spectacle cases; pince-nez cases; eyeglass chains; 
spectacle lenses; optical lenses; magnifying glasses 
(optics); correcting lenses (optics); close-up lenses; 
eyeglass frames; spectacle frames; pince-nez; anti-
glare glasses; sunglasses; goggles for sports; 
spectacles (optics); 3D spectacles; eyepieces; prisms 
(optics); mirrors (optics); optical glass; eyeglass 
cords.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/10/2014, No. TO2014C003219 TO2014C003219 איטליה, 29/10/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 47931/08/2016



Trade Mark No. 273889 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243150 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Uncharted Play, Inc.

Address: 80 Varick Street, 9F, New York NY 10013, 
U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Jump ropes; sport 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)

U.S.A., 25/09/2014, No. 86406052 ארה"ב, 25/09/2014, מספר 86406052

Class: 28 סוג: 28

כ"ז אב תשע"ו - 48031/08/2016



Trade Mark No. 273890 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243156 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGSU CEL BATTERY CO., LTD

Address: 199 Jinhe Road, Jinhu County, Huaian City, 
Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries; electric accumulators for vehicles; batteries 
for lighting; solar batteries; battery chargers; grids for 
batteries; batteries for pocketlamps.

כ"ז אב תשע"ו - 48131/08/2016



Trade Mark No. 273894 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0779993 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: decotric GmbH

Address: Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, 
Germany

(Germany limited liability company)

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 coverings matters, 
adhesives for DIY-market, all purpose adhesives, 
tiles adhesives; paint solvents, cellulose waste, 
neutralizing salt.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, enamels, anti-rust preparations, 
wood preservatives emulsions, primers, full-tone and 
toning paint, water-repellants, preparations for 
fluosilicate treatments included in this class, 
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 stripping preparations.

Class: 5 סוג: 5

Algicides and fungicides, mould removing sprays, 
algae and mould removers, fungicide paint additives.

Class: 17 סוג: 17

Fillers, putties, joint fillers.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (not of metal), plaster, cement, 
mortar, self-levelling floorings, plaster and cement-
based hole, joint and crack fillers.

כ"ז אב תשע"ו - 48231/08/2016



Trade Mark No. 273902 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0949281 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOUCHERON HOLDING

Address: 26 Place Vendôme, F-75001 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water, eau de Cologne, deodorants 
for personal use (perfumery), essential oils, oils for 
cosmetic use, oils for toilet purposes, soaps, toiletries 
and toiletry milks, cosmetics, make-up and make-up 
removing products, cosmetic products and 
preparations for skin and hair care, for slimming, for 
bathing, for sun-tanning; beauty masks; hair lotions, 
cosmetic sets; cosmetic creams; incense, incense 
sticks, after-shave lotions; shaving products; nail 
polish (varnish); shampoos.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and precious stones; goods 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]; caskets; jewelry 
cases [caskets]; timepieces and chronometric 
instruments; watches, wristwatches, clocks, wall 
clocks, chronometers, chronographs (watches), 
watch cases, movements for timepieces, watch 
straps, watch chains, watch glasses, presentation 
cases for timepieces, cases for timepieces; statues 
and statuettes of precious metal.

כ"ז אב תשע"ו - 48331/08/2016



Trade Mark No. 273906 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1072011 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hospira, Inc.

Address: Dept. NLEG, Bldg. H-1,275 North Field Drive, 
Lake Forest IL 60045, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical drug for the treatment of anemia.

כ"ז אב תשע"ו - 48431/08/2016



Trade Mark No. 273907 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1084263 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hangzhou Yongdian Illumination Co.,Ltd

Address: No.650 Wangmei Road,Linping Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and installations; light bulbs; 
incandescent burners; ceiling lights; lamp casings; 
luminous tubes for lighting; street lamps; aquarium 
lights; light diffusers; lighting protection device.

כ"ז אב תשע"ו - 48531/08/2016



Trade Mark No. 273908 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1121659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EROL Sarl

Address: 9, rue du Laboratoire, L-1911 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

(LUXEMBOURG société de droit luxembourgeois)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet waters, deodorants for personal use 
(perfumery), creams, cosmetics, oils being perfumed.

כ"ז אב תשע"ו - 48631/08/2016



Trade Mark No. 273916 מספר סימן

Application Date 06/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1208469 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wagan Corporation

Address: 31088 SAN CLEMENTE ST, Hayward CA 
94544, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable power supplies, including battery jumpers 
and chargers, with optional radio, light and air 
compressor; portable solar-panel power supplies for 
consumer electronics, solar energy collection panels 
for power conversion; power inverters and power 
adapters; AC to DC and DC to AC power inverters; 
vehicle cigarette lighter power adapters; car reverse 
radar object detectors; rear safety sensors for 
vehicle; USB adapters, USB chargers.

Class: 11 סוג: 11

Lighting fixtures, portable lighting, namely, spotlights, 
flashlights, lanterns, worklights, LED lights; portable 
electronic refrigerators and food warmers; windshield 
heating and defrosting apparatuses for automobiles; 
air freshener dispensing units; air purifiers; electric 
coffee makers.

כ"ז אב תשע"ו - 48731/08/2016



Trade Mark No. 273917 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1209076 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MICROCOSME

Address: 32 rue Rémy Cogghe, F-59100 ROUBAIX, 
France

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products, soaps, perfumery products, hair 
lotions, dentifrices, essential oils, potpourris 
(fragrances); cloths and wipes impregnated with a 
detergent for cleaning.

כ"ז אב תשע"ו - 48831/08/2016



Trade Mark No. 273921 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1231187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RENAISSANCE 1849 SA

Address: 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 
Luxembourg, Luxembourg

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; leather or leather-board 
boxes; leather or imitation leather envelopes; animal 
skins; trunks and suitcases; travel chests, bags and 
sets; garment bags for travel purposes; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; wallets; purses (coin purses); card holders; 
key cases; cigar and cigarette cases in leather and 
imitation leather; 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; bags or small bags (envelopes, pouches) 
of leather for packaging.

כ"ז אב תשע"ו - 48931/08/2016



Trade Mark No. 273927 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen A-JAZZ Electronic Technology Co., 
Ltd

Address: 4th Floor,Bldg A,Fuxinlin industrial Park,, 
Xixiang Street ,Bao'an District, Shenzhen, Hangcheng 
Industrial District, 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 keyboards; vehicle radios; mouse 
[computer peripheral]; telephone apparatus; compact 
discs [read-only memory]; headphones; computer 
software, recorded; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; computer hardware; intercommunication 
apparatus; couplers [data processing equipment]; 
camcorders; disk drives for computers; portable 
media players; sockets, plugs and other contacts 
[electric connections]; cinematographic cameras; 
electrical adapters; batteries, electric; transmitters of 
electronic signals; theft prevention installations, 
electric; all included in class 9.

מקלדות מחשב; רדיו רכב; עכבר [ציוד היקפי למחשב]; מנגנון 
טלפון; תקליטורים [זיכרון לקריאה בלבד]; אוזניות; תוכנת 
מחשב, מוקלטת; מנגנון מערכת מיקום גלובלית [ג'י.פי.אס]; 

חומרת מחשב; מנגנון אינטרקום; מצמדים [ציוד לעיבוד נתונים]; 
מצלמות וידאו; כונני דיסק למחשבים; נגני מדיה ניידים; שקעים, 
תקעים ומגעים אחרים [חיבורים חשמליים]; מצלמות קולנועיות; 

מתאמים חשמליים; סוללות, חשמליות; משדרי אותות 
אלקטרוניים; התקנים למניעת גניבה, חשמליים; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ז אב תשע"ו - 49031/08/2016



AMBERMOR

Trade Mark No. 273938 מספר סימן

Application Date 19/04/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1252272 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: AROMOR FLAVORS AND FRAGRANCES LTD. שם: ארומור פלייבורז אנד פרגרנסז בע"מ

Address: Givat Oz, Israel כתובת : גבעת עוז, 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: 1 סוג: 1

Chemical additives, namely fragrance and flavor 
ingredients, for use in the manufacture of food, 
pharmaceuticals and cosmetics.

תוספים כימיים, דהיינו מרכיבי ריח וטעם, לשימוש בייצור של 
מזון, תכשירי רוקחות וקוסמטיקה.                                       

                                            

כ"ז אב תשע"ו - 49131/08/2016



MUSCEMOR

Trade Mark No. 273939 מספר סימן

Application Date 19/04/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1252273 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: AROMOR FLAVORS AND FRAGRANCES LTD. שם: ארומור פלייבורז אנד פרגרנסז בע"מ

Address: Givat Oz, Israel כתובת : גבעת עוז, 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: 1 סוג: 1

Chemical additives, namely fragrance and flavor 
ingredients, for use in the manufacture of food, 
pharmaceuticals and cosmetics.

תוספים כימיים, דהיינו מרכיבי ריח וטעם, לשימוש בייצור של 
מזון, תכשירי רוקחות וקוסמטיקה.                                       

                                            

כ"ז אב תשע"ו - 49231/08/2016



EVA BY HUGGIES

Trade Mark No. 273986 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin 
54956, U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disposable postpartum underwear for women; 
breast-nursing pads.

תחתונים חד פעמיים לנשים לאחר לידה; רפידות הנקה.           
                      

כ"ז אב תשע"ו - 49331/08/2016



VEEP

Trade Mark No. 273993 מספר סימן

Application Date 24/04/2015 תאריך הגשה

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video recordings featuring a television series; sound 
recordings featuring a television series; 
downloadable video recordings featuring a 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 סדרת טלוויזיה; הקלטות קול הכוללות 
סדרות טלוויזיה; הקלטות וידאו להורדה הכוללות סדרות 
טלוויזיה; משחקי מחשב להורדה; תוכנת משחק מחשב 

להורדה לשימוש עם התקנים אלחוטיים ומחשבים אישיים; קובץ 
מולטימדיה להורדה המכיל יצירות אמנות, טקסט, אודיו, וידאו, 
משחקים, וקישורי רשת אינטרנט הקשורים למוסיקה וטלביזיה; 
מחסניות ודיסקים למשחקי וידאו; תוכנת משחק וידאו; משטחי 
עכבר; אוזניות ואוזניות כפתור; תוכנות להורדה בטבע של 
יישום נייד הכולל תוכן בידור המתייחס לסדרות טלוויזיה; 

נרתיקי מגן מותאמים במיוחד עבור מחשבים ניידים, מחשבי 
לוח, טלפונים חכמים ומכשירים אלקטרוניים ניידים אחרים, נגני 
מדיה, טלפונים ניידים ועוזרים אישיים דיגיטליים; כיסויי מגן 
מפלסטיק, גומי או ויניל המותאמים במיוחד עבור מחשבים 
ניידים, מחשבי לוח, טלפונים חכמים ומכשירים אלקטרוניים 
ניידים אחרים, נגני מדיה, טלפונים ניידים ועוזרים אישיים 

דיגיטליים; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of a television 
series; providing entertainment information 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 television 
series; providing online video games; all included in 
class 41.

שירותי בידור  בצורה של סדרת טלוויזיה; מתן מידע בידור דרך 
רשת מחשבים גלובלית מקוונת; בידור אינטראקטיבי מקוון 
בצורה של אתר המכיל מצגות צילום, וידאו ופרוזה וסרטוני 
וידאו קשורים וחומרי מולטימדיה אחרים הכוללים תוכן ו/או 

הקשורים לסדרת טלוויזיה; מתן משחקי וידאו מקוונים; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ז אב תשע"ו - 49431/08/2016



TORUK THE FIRST FLIGHT

Trade Mark No. 273996 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Twentieth Century Fox Film Corporation

Address: 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 
90035, California, U.S.A.

a corporation existing under the laws of the State of 
Delaware, United States of America

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

Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, 
distribution and presentation of audio-visual works; 
production of multimedia theatrical performances.

שירותי בידור, דהיינו, קונספטיזציה (העלאת רעיונות חדשים), 
יצירה, הפקה, והצגה של מופעים תאטרליים; קונספטיזציה 
(העלאת רעיונות חדשים), יצירה, הפקה, הפצה והצגה של 

יצירות אור-קוליות; הפקה של מופעים תאטרליים במולטימדיה.  
                                                                     

כ"ז אב תשע"ו - 49531/08/2016



NEW BALANCE NUMERIC

Trade Mark No. 274000 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.

Address: 20 Guest Street, Boston, Massachusetts, 
02135, U.S.A.

(Massachusetts 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: 25 סוג: 25

Footwear and apparel; all included in class 25 הנעלה והלבשה ; הנכללים כולם בסוג 25                       

כ"ז אב תשע"ו - 49631/08/2016



ВАЛКЛОР
Trade Mark No. 274003 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 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, vitiligo, 
psoriasis, alopecia areata, histiocytosis, melanoma 
and auto-immune diseases of the skin.

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול בלימפומות, לימפומות שאינן 
הודג'קינס, לימפומות תאי טי עוריות, פונגוידס מיקוזיס, בהרת, 

ספחת, קרחת אזורית, היסטיוציטוזיס, מלנומה ומחלות 
אוטואימוניות של העור.                                                     

                                            

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

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

Switzerland, 04/12/2014, No. 64359/2014 שוויץ, 04/12/2014, מספר 64359/2014

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 49731/08/2016



SOLARWINDS CLOUD

Trade Mark No. 274005 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SolarWinds Worldwide, LLC

Address: 7171 Southwest Parkway, Building 400, Austin, 
Texas 78735, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) featuring software for 
use in the field of management and monitoring 
information technology infrastructure; software as a 
service (SAAS) for the monitoring and management 
of computer-based information systems and 
networks; providing non-downloadable software to 
others for information technology service 
management and information technology operations 
management; providing technical support, namely, 
troubleshooting of computer software; debugging, 
maintenance, and updating of software for others, 
namely, providing new versions and bug fixes of 
computer software.

תוכנה כשירות (אס.איי.איי.אס) הכוללת תוכנה לשימוש בתחום 
ניהול ופיקוח תשתית של מידע טכנולוגי; תוכנה כשירות 
(אס.איי.איי.אס) לפיקוח וניהול של רשתות ומחשבים 

המבוססות על מערכות מידע; אספקת תוכנה שאינה ניתנת 
להורדה לניהול שירות מידע טכנולוגי וניהול מידע טכנולוגי 

תפעולי לאחרים; אספקת תמיכה טכנית, דהיינו, תוכנת מחשב 
לפתירת בעיות; ניפוי שגיאות, תחזוקה, ועדכון תוכנה לאחרים, 
דהיינו, אספקת תוכנת מחשב וגרסאות חדשות ותיקוני באגים.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ז אב תשע"ו - 49831/08/2016



Trade Mark No. 274006 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 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, 31/10/2014, No. UK00003079653 UK00003079653 ממלכה מאוחדת, 31/10/2014, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 49931/08/2016



Trade Mark No. 274012 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in managing, measuring, 
and serving advertising of others; all included in class 
9.

תוכנת מחשב לשימוש בניהול, מדידה, ושירות פרסום לאחרים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       

                

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; business and advertising 
services, namely, media planning and media buying 
for others; business and advertising services, 
namely, advertising services for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for 
reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance; consulting services in the 
field of advertising, namely, customizing marketing 
efforts of others; commercial information services, 
namely, advertisement management by providing 
reports, advertisement targeting, and management of 
electronically stored advertising, for use on a global 
computer network; all included in class 35.

שירותי פרסום; שירותים עסקיים ופרסומיים, שהם, תכנון מדיה 
ורכישת מדיה לאחרים; שירותים עסקיים ופרסומיים, שהם, 
שירותי פרסום למעקב ביצועי פרסום, לניהול, הפצה ושירותי 
פרסום, לניתוח נתוני פרסום, לדיווח נתוני פרסום, ולייעול 

ביצועי פרסום; שירותי ייעוץ בתחום של פרסום, שהם, התאמה 
אישית של מאמצי שיווק לאחרים; שירותי מידע מסחרי, שהם, 
ניהול פרסום על ידי אספקת דוחות, יעדי פרסומות, וניהול של 
פרסום שמאוחסן באופן אלקטרוני, לשימוש ברשת מחשבים 
גלובאלית; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 41 סוג: 41

Training in the field of strategic media planning 
relating to advertising, marketing and business; on-
line journals, namely, blogs featuring advertising, 
marketing and business; all included in class 41.

הכשרה בתחום של תכנון מדיה אסטרטגי הנוגעת לפרסום, 
שיווק ועסקים; כתבי עת מקוונים, שהם, בלוגים המציעים 

פרסום, שיווק ועסקים; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in managing, measuring, and 
serving advertising of others; application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software for managing, tracking, reporting and 
measuring media planning, media buying and 
advertising of others; all included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שלא להורדה לשימוש 
בניהול, מדידה, ושירותי פרסום לאחרים; ספק שירות יישום 

המציע ממשק תכנות יישומים (איי.פי.איי) תוכנה לניהול, מעקב, 
דיווח ומדידת תכנון מדיה, רכישת מדיה ופרסום לאחרים; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

      

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

כ"ז אב תשע"ו - 50031/08/2016



 Owners

Name: Atlas Solutions, LLC

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, U.S.A.

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86/439816 ארה"ב, 30/10/2014, מספר 86/439816

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 50131/08/2016



OLUMIANT

Trade Mark No. 274014 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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.

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות 
שימוש באלכוהול, באלצהיימר, בהפרעות חרדה, בטרשת 
העורקים, במחלות והפרעות אוטואימוניות, בהפרעות בדם, 
במחלות והפרעות בעצמות ובשלד, בסרטן, במחלות של 

מערכת הלב וכלי הדם, במחלות והפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, בהפרעות הקשורות לכולסטרול, בסיסטיק פיברוזיס, 

בדמנציה, במחלות ובהפרעות דרמטולוגיות, בסוכרת, 
בדיסליפידמיה, במחלות והפרעות אנדוקריניות, במחלות 

והפרעות של מערכת העיכול, במחלות והפרעות הורמונליות, 
בדלקות ובמחלות והפרעות דלקתיות, במחלות והפרעות של 
הכליות, במחלות והפרעות של הכבד, במחלות והפרעות 

מטבוליות, במיגרנות, במחלות והפרעות של השרירים, במחלות 
והפרעות ניווניות של מערכת העצבים, בהפרעות נוירולוגיות, 
בכאבים, במחלות והפרעות של הלבלב, במחלת פרקינסון, 
בהפרעות פסיכיאטריות, במחלות והפרעות של מערכת 

הרבייה, בהפרעות שינה, בהפרעות אורולוגיות; תכשירים נגד 
דיכאון; גורמים וחומרים אבחוניים למטרות רפואיות; תכשירי 
אבחון רדיופרמצבטיים לשימוש באבחון של מחלות ניווניות של 
מערכת העצבים; הנכללים כולם בסוג 5.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 50231/08/2016



TALTZ

Trade Mark No. 274015 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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. 

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות 
שימוש באלכוהול, באלצהיימר, בהפרעות חרדה, בטרשת 
העורקים, במחלות והפרעות אוטואימוניות, בהפרעות בדם, 
במחלות והפרעות בעצמות ובשלד, בסרטן, במחלות של 

מערכת הלב וכלי הדם, במחלות והפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, בהפרעות הקשורות לכולסטרול, בסיסטיק פיברוזיס, 

בדמנציה, במחלות ובהפרעות דרמטולוגיות, בסוכרת, 
בדיסליפידמיה, במחלות והפרעות אנדוקריניות, במחלות 

והפרעות של מערכת העיכול, במחלות והפרעות הורמונליות, 
בדלקות ובמחלות והפרעות דלקתיות, במחלות והפרעות של 
הכליות, במחלות והפרעות של הכבד, במחלות והפרעות 

מטבוליות, במיגרנות, במחלות והפרעות של השרירים, במחלות 
והפרעות ניווניות של מערכת העצבים, בהפרעות נוירולוגיות, 
בכאבים, במחלות והפרעות של הלבלב, במחלת פרקינסון, 
בהפרעות פסיכיאטריות, במחלות והפרעות של מערכת 

הרבייה, בהפרעות שינה, בהפרעות אורולוגיות; תכשירים נגד 
דיכאון; גורמים וחומרים אבחוניים למטרות רפואיות; תכשירי 
אבחון רדיופרמצבטיים לשימוש באבחון של מחלות ניווניות של 
מערכת העצבים; הנכללים כולם בסוג 5.                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ז אב תשע"ו - 50331/08/2016



Trade Mark No. 274025 מספר סימן

Application Date 27/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Odyssey Re Holdings Corp.

Address: Stamford, Connecticut, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance and reinsurance services, namely, 
insurance and reinsurance agency services; 
Insurance and reinsurance brokerage services; 
Insurance and reinsurance underwriting in the fields 
of property, casualty, auto, accident, health and 
marine; Insurance and reinsurance consultancy; all 
included in class 36.

שירותי ביטוח וביטוח משנה, כלומר, שירותי סוכנות ביטוח 
וביטוח משנה; שירותי תיווך ביטוח וביטוח משנה; חיתום ביטוח 
וביטוח משנה בתחומי רכוש, פגיעות בנפש, רכב, תאונות, 

בריאות וימי; ייעוץ בביטוח ובביטוח משנה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .36
                                                                                    

          

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

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

U.S.A., 10/04/2015, No. 86/594,040 ארה"ב, 10/04/2015, מספר 86/594,040

Class: 36 סוג: 36

כ"ז אב תשע"ו - 50431/08/2016



Trade Mark No. 274030 מספר סימן

Application Date 27/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: LeKise Lighting Co., Ltd.

Address: 29/11 Moo 3, Rama 2 Road, Nadee, Muang, 
74000, Samut Sakhon, Thailand

Thai Limited Company 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps; fluorescent lamps; compact fluorescent 
lamps; light bulbs; luminaire; apparatus for lighting; 
all included in class 11.

מנורות; מנורות פלואורסצנט; מנורות פלואורסצנט קומפקטיות; 
נורות; גופי תאורה; מתקני תאורה; הנכללים כולם בסוג 11.     

                              

כ"ז אב תשע"ו - 50531/08/2016



Trade Mark No. 274033 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243180 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Beverage vending machines; electromechanical 
apparatus for beverage preparation.

Class: 11 סוג: 11

Water and beverage dispensers other than vending 
machines; electric apparatus for making beverages.

Class: 16 סוג: 16

Books; pamphlets; periodicals; printed publications; 
manuals [handbooks]; instructional or teaching 
material (except apparatus); packaging containers of 
cardboard; packaging containers of paper; packaging 
of plastic materials; packaging of cardboard; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; coasters of paper for cocktails.

Class: 20 סוג: 20

Packaging containers of plastic materials.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric utensils and containers for household or 
kitchen use; glasses (receptacles); bottles; 
decanters; shakers; liquid dispensers for use with 
bottles; cocktail shakers; mixing spoons [kitchen 
utensils]; serving trays.

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers.

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

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

European Union, 07/08/2014, No. 013151725 האיחוד האירופי, 07/08/2014, מספר 013151725

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

כ"ז אב תשע"ו - 50631/08/2016



 Owners

Name: PERNOD RICARD

Address: 12, place des Etats-Unis, F-75016 PARIS, 
France

(société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

כ"ז אב תשע"ו - 50731/08/2016



Trade Mark No. 274112 מספר סימן

Application Date 28/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: KERABEN GRUPO, S.A.

Address: 12520 Nules (Castellon), Spain

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: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials, particularly parquet 
floors, parquet floor  boards, ceramic tiles, ceramic 
tiling, tiles of stoneware, tiles of clay, stone tiles, tiles 
of granolithic concrete, marble tiles, granite tiles, 
decorative friezes and moldings used in construction; 
all included in Class 19.

חומרי בנייה שאינם מתכתיים, במיוחד רצפות פרקט, לוחות 
רצפות פרקט, אריחי קרמיקה, ריצוף קרמי, אריחי חרס, אריחי 

חימר, אריחי אבן, אריחי בטון, אריחי שיש, אריחי גרניט, 
עיטורים ועיצובים דקורטיביים ופיתוחים המשמשים לבנייה; 

הנכללים כולם בסוג 19.                                                     
                                                                                    

  

כ"ז אב תשע"ו - 50831/08/2016



Trade Mark No. 274124 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Barshishat שם: דויד ברשישת

Address: 42 Yehuda HaNasi St., Kiryat Tivon, 3604741, 
Israel

כתובת : יהודה הנשיא 42, קרית טבעון, 3604741, ישראל

Name: Shahar Regev שם: שחר רגב

Address: Ela 11 St., Alonay Aba, 36005, Israel כתובת : האלה 11, אלוני אבא, 36005, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Devices for warming and cooking. התקנים לחימום ולבישול.                     

כ"ז אב תשע"ו - 50931/08/2016



SMIGGLE

Trade Mark No. 274149 מספר סימן

Application Date 19/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Smiggle Pty Ltd.

Address: 658 Church Street, Richmond, Victoria 3121, 
Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold - Patents and Financial Services (1992) Ltd.

Address: 15 Yohanan Hasandlar St., P.O.B. 25267, 
Haifa, 31251, Israel

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, and goods made from these 
materials, printed matter, note books, books and 
albums, greeting cards and wrapping, stationery and 
writing implements, office supplies; adhesive , plastic 
or printed stickers.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דברי דפוס; מחברות, 
ספרים ואלבומים; כרטיסי ברכה ועטיפות; צרכי כתיבה; ציוד 

משרדי; דבקים לנייר, חומרים פלסטיים או מדבקות מודפסות.   
                                                                                    

                        

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services including retail stores, 
direct marketing, electronic marketing, telemarketing 
and mail order services, including the aforesaid 
services in relation to the sale of mobile phone 
cases, electrical apparatus, papar ,printed matter, 
stationery, office supplies,plastic,rubber or vinyl 
covering for handheld electronic devices, household 
or kitchen utensils and containers, footwear and 
headgear, toys, watches and clocks.

שירותים בקמעונות ובסיטונות, כולל חנויות קימונאיות, שיווק 
ישיר שיווק אלקטרוני טלמרקטינג ושירותי הזמנות בדואר; כל 
השירותים לעיל כוללים מכירה של מארזים לפלאפון סלולארי, 
מכשירים אלקטרונים, ניירות הדפסות, כלי כתיבה, ציוד משרדי, 
פלסטיק, גומי או כיסויים ויניליים עבור מכשירים אלקטרוניים 
ידניים, כלי בית או מטבח, מארזים ,שקיות תרמילים, ביגוד, 

הנעלה כיסוי ראש, צעצועים, שעוני יד ושעוני קיר.                   
                                                                                    

                              

כ"ז אב תשע"ו - 51031/08/2016



Trade Mark No. 274151 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEOPHARM LTD. שם: ניאופרם בע"מ

Address: 8 Hashiloach Street, Petach Tikvah, 49170, 
Israel

כתובת : רחוב השילוח 8, פתח תקווה, 49170, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils; cosmetic oils; 
cosmetics; face, hair and body lotions; bath foam; 
shampoos; hair conditioners; creams, gels, 
moisturizers; powders; toiletries; aftershaves; make-
up preparations; preparations for solar radiation 
protection; deodorants for personal use; dentifrices; 
all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתרים; שמנים לשימוש קוסמטי; 
תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים לפנים, לגוף, ולשיער; קצף 
אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים; תחליבים; 

מלחלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב, תכשירי 
איפור; תכשירים להגנה בפני קרינת השמש; דאודורנטים 

לשימוש אישי; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.                 
                                                

כ"ז אב תשע"ו - 51131/08/2016



YANUSH
GIOIELLI

Trade Mark No. 274152 מספר סימן

Application Date 28/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Manasherov Yashuvo  שם: מנשרוב יאשובו

Address: 38/3 Hel Hahimush Street, Rishon Le Zion, 
Israel

כתובת : רחוב חיל החימוש 38/3, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski 
Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: יוסי סיוון ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, diamonds, precious stones, rubies, jewelry 
of precious metal, namely, necklaces, bracelets, 
anklets, earrings, rings, charms, tie clips, and 
brooches; buckles for watchstraps of precious metal; 
pins being jewelry, namely, pins of precious metal 
and cloth pins; wrist watches, pocket watches, 
electric clocks, electronic watches, watch bangles, 
and watch chains of precious metal , all included in 
class 14.

תכשיטים, יהלומים, אבנים יקרות, תכשיטים ממתכות יקרות, 
דהיינו, שרשראות, צמידים, צמידים לרגליים, עגילים, טבעות, 
קמעות, מחזיקי עניבות וסיכות ראש, אבזמים לרצועות שעונים 
ממתכות יקרות, סיכות תכשיטים, דהיינו,  סיכות ממתכות 

יקרות וסיכות לאריגים, שעוני יד, שעוני כיס, שעונים חשמליים, 
שעונים אלקטרוניים, שעוני צמידים ושעוני שרשראות ממתכות 
יקרות, הכלולים כולם בסוג 14.                                           

                                                                            

כ"ז אב תשע"ו - 51231/08/2016



Trade Mark No. 274165 מספר סימן

Application Date 25/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243983 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words "TOTAL INTENSITY" 
in a stylized script.

 Owners

Name: Prestige Cosmetics Corporation

Address: 1441 West Newport Center Drive, Deerfield 
Beach FL 33442, U.S.A.

(Florida, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, eyeshadow, liquid eyeliner, 
eyeliner pencils, and mascara.

כ"ז אב תשע"ו - 51331/08/2016



Trade Mark No. 274166 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243997 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LumiThera, Inc.

Address: 4058 NE Lookout Lane, Poulsbo WA 98370, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for use in low-
level light treatment.

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

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

U.S.A., 09/06/2014, No. 86303912 ארה"ב, 09/06/2014, מספר 86303912

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 51431/08/2016



Trade Mark No. 274173 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244044 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, shopping bags, traveling bags, bags 
(envelopes, pouches) for packaging of leather, 
document holders, purses not of precious metal, 
suitcases, traveling sets, briefcases (leather goods), 
satchels, key cases, card cases (wallets), attache 
cases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, underwear, lingerie, belts of leather 
(clothing), headgear, footwear (excluding orthopedic 
footwear).

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and sales promotion services 
in the field of clothing on all communication media for 
retail sale; retail sale of clothing, footwear, bags; 
commercial administration services for the 
processing of sales made on the Internet in the field 
of clothing.

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

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

France, 25/07/2014, No. 14/4110066 צרפת, 25/07/2014, מספר 14/4110066

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 51531/08/2016



 Owners

Name: IKKS GROUP

Address: 94 rue Choletaise, F-49450 Saint Macaire en 
Mauges, France

(Société par Actions Simplifiée)

כ"ז אב תשע"ו - 51631/08/2016



Trade Mark No. 274174 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244049 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol.

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

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

U.S.A., 28/01/2015, No. 86516517 ארה"ב, 28/01/2015, מספר 86516517

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 51731/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) orange, maroon, light red, light 
tan, black, and white is/are claimed as a feature of 
the mark.

The color(s) orange, maroon, light red, light tan, 
black, and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a round rectangle with a 
black stylized background for the upper two-thirds of 
the mark with white line separating it from a orange 
stylized background for the bottom third of the mark 
featuring the word "TRIBECA" in white stylized letters 
and underlined; below the word "TRIBECA" appears 
the phrase "SMOOTH TOBACCO FLAVOR" in white 
stylized letters and also underlined; below the phase 
"SMOOTH TOBACCO FLAVOR" are stylized white 
swirls against the black portion of the background; to 
the left of the mark appear several askew bars in 
colors or orange, maroon, light red, light tan, and 
black; these bars appear above and below the 
separation of the black and orange portions of the 
background.

The mark consists of a round rectangle with a black 
stylized background for the upper two-thirds of the 
mark with white line separating it from a orange 
stylized background for the bottom third of the mark 
featuring the word "TRIBECA" in white stylized letters 
and underlined; below the word "TRIBECA" appears 
the phrase "SMOOTH TOBACCO FLAVOR" in white 
stylized letters and also underlined; below the phase 
"SMOOTH TOBACCO FLAVOR" are stylized white 
swirls against the black portion of the background; to 
the left of the mark appear several askew bars in 
colors or orange, maroon, light red, light tan, and 
black; these bars appear above and below the 
separation of the black and orange portions of the 
background.

 Owners

Name: Nicopure Labs, LLC

Address: 5909 NW 18th Dr., Gainesville FL 32653, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

כ"ז אב תשע"ו - 51831/08/2016



Trade Mark No. 274175 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SİM-ART TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Mezarlik üstü cad. No:20, Firuzköy - Avcilar, 
İstanbul, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Corsets for medical purposes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; underwear; girdles; yoga pants; thermal 
clothing; thermal underwear.

כ"ז אב תשע"ו - 51931/08/2016



Trade Mark No. 274176 מספר סימן

Application Date 17/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244053 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KEYMILE GmbH

Address: Wohlenbergstraße 3, 30179 Hannover, 
Germany

(Germany Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmitting and receiving apparatus for use with the 
transmission technique via lines; transmitting and 
receiving apparatus for use with wireless 
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)

Germany, 20/11/2014, No. 30 2014 008 244.6/09 גרמניה, 20/11/2014, מספר 244.6/09 008 2014 30

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 52031/08/2016



Trade Mark No. 274177 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244055 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Petra Döring

Address: Rosa-Marx-Weg 4, 60314 Frankfurt, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Gemstones, pearls and precious metals and 
imitations thereof; jewellery; costume jewellery; time 
instruments; other articles of precious metals and 
precious stones, and imitations thereof, namely 
statues and figurines, ornaments, coins and tokens, 
works of art of precious metal, key rings [trinkets or 
fobs]; jewellery boxes and watch boxes; parts and 
fittings for all 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, 18/08/2014, No. 30 2014 061 113.9/14 גרמניה, 18/08/2014, מספר 113.9/14 061 2014 30

Class: 14 סוג: 14

כ"ז אב תשע"ו - 52131/08/2016



Trade Mark No. 274181 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244100 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; herbicides.

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

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

Switzerland, 09/12/2014, No. 667608 שוויץ, 09/12/2014, מספר 667608

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 52231/08/2016



Trade Mark No. 274184 מספר סימן

Application Date 22/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244147 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ATLANTIC TRADE & INVESTMENT COMPANY 
SRL

Address: Strada nr.67-77, corp C, etaj 1, camera nr. 12, 
Sector 1, BUCUREŞTI, Romania

(Romania Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

כ"ז אב תשע"ו - 52331/08/2016



Trade Mark No. 274185 מספר סימן

Application Date 14/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244152 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOĞAN OPTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Mithatpaşa Cad. Hakan Iş Merkezi,No:2 Kat:3 
Daire:, Bahçelievler, Turkey

(Turkey Limited Liability Firm)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measurement apparatus, equipment and indicators 
including those for scientific and laboratory use, 
laboratory equipment and apparatus; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; data processing apparatus, 
telecommunication apparatus, sound or image 
reproducing apparatus, computer peripheral devices; 
magnetic and optic data carriers and computer 
software and programmes recorded thereto, 
downloadable and recordable electronic publications, 
encoded magnetic and optic cards; antennas, 
satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of 
the aforementioned goods; ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM); electronic 
components used in the electronic parts of machines 
and apparatus; counters and quantity indicators for 
measuring the quantity of consumption, automatic 
time switches; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire, safety vests and life-
saving apparatus and equipment; eyeglasses, 
sunglasses, optical lenses and cases, containers, 
parts and components thereof; apparatus and 
instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity; electric cables 
and electrical power supplies, batteries, electric 
accumulators; alarms and anti-theft alarms, other 
than for vehicles, electric bells; signalling apparatus 
and instruments, luminous or mechanical signs for 
traffic use; fire extinguishing apparatus, fire engines, 
fire hose and fire hose nozzles; radar apparatus, 
sonars, night vision apparatus and instruments; 
decorative magnets.

כ"ז אב תשע"ו - 52431/08/2016



Trade Mark No. 274186 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244157 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, bags, and luggage.

Class: 25 סוג: 25

T-shirts, fleece jackets, sweatshirts, board shorts, 
shorts, pants, jackets, caps, beanies, wetsuits and 
tops.

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

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

U.S.A., 21/05/2014, No. 86288412 ארה"ב, 21/05/2014, מספר 86288412

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 21/05/2014, No. 86288415 ארה"ב, 21/05/2014, מספר 86288415

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 52531/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of an overall rectangular shape 
comprised of five rectangular shapes stacked 
vertically from smallest to largest.

 Owners

Name: Deepset, LLC

Address: 2405 Plaza a la Playa, San Clemente CA 
92672, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 52631/08/2016



Trade Mark No. 274194 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244188 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils; industrial greases; lubricants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/07/2014, No. 302014004900.7/04 גרמניה, 14/07/2014, מספר 302014004900.7/04

Class: 4 סוג: 4

כ"ז אב תשע"ו - 52731/08/2016



Trade Mark No. 274199 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244218 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) gold, black and white is/are 
claimed as a feature of the mark.

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

The mark consists of the stylized gold word "EVO" 
with black shading above a smaller stylized gold 
word "VAPOR" with black shading that is slightly to 
the bottom right of the larger word; surrounding both 
words are black and white shaded half moons.

 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

Electronic cigarettes.

כ"ז אב תשע"ו - 52831/08/2016



Trade Mark No. 274200 מספר סימן

Application Date 06/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244221 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; eau de toilette, perfumes, perfume oils, 
essential oils, hair lotions; soaps; soap free washing 
emulsions for the body; cosmetics, particularly bath 
preparations, body scrub, shower soap, shower 
foam, shower creams, shower gels, non-medicated 
balms, after-shave balm, hand creams, nail polish, 
nail care preparations, body oils, body milk, perfumed 
body lotion [toilet preparations], body oil spray, 
topical skin sprays for cosmetic purposes, body 
sprays, body butter, foaming bath gels, bath oils, 
bath foam, bath gels, non-medicated bath 
preparations, moisturising gels [cosmetic], facial 
beauty masks, lip coatings [cosmetic], lip balm, lip 
gloss, lipsticks, nail creams, cosmetic masks, non-
medicated foot care preparations, non-medicated 
foot balms, eye gels, eye creams, cosmetic pencils, 
eye stylers, eye shadow, eyebrow pencils, eyelid 
shadow, eye make-up remover, eyebrow cosmetics, 
eye make-up, eye wrinkle lotions, shampoos, body 
cleaning and beauty care preparations, massage oils, 
massage gels other than for medical purposes, non-
medicated massage creams, cosmetic cotton wool, 
cotton sticks for cosmetic purposes, facial wipes 
impregnated with cosmetics, cloths and pads 
impregnated with cleaning preparations, sponges 
impregnated with 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)

Germany, 13/11/2014, No. 30 2014 008 016.8/03 גרמניה, 13/11/2014, מספר 016.8/03 008 2014 30

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 52931/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Grey.

Word FRUTTINI in special script, the dot on the I is 
shown as a stylized leaf.

 Owners

Name: Mann & Schröder GmbH

Address: Bahnhofstr. 14, 74936 Siegelsbach, Germany

(Germany Limited liability company)

כ"ז אב תשע"ו - 53031/08/2016



Trade Mark No. 274201 מספר סימן

Application Date 14/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244246 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gülabi Gerez

Address: Beethovenstr. 35 A, 42655 Solingen, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Table cutlery (knives, forks, spoons, table forks), 
cutlery, knives, scaling knives, cleavers, cheese 
slicers, non-electric, spoons, budding knives.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils, cooking pot sets, 
mess-tins, cauldrons, cooking pots, kitchen 
containers, kitchen utensils, graters for kitchen use, 
mixing spoons [kitchen utensils], spatulas [kitchen 
utensils], scoops [tableware], whisks, non-electric, for 
household purposes, ladles, covers for dishes, trivets 
[table utensils], dishware, sifters [household utensils], 
soup bowls, tableware, other than knives, forks and 
spoons, services [dishes], pot lids, pots, tableware.

כ"ז אב תשע"ו - 53131/08/2016



Trade Mark No. 274206 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244352 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thorley Industries LLC

Address: 912 Fort Duquesne Boulevard, Pittsburgh PA 
15222, U.S.A.

(Pennsylvania, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Strollers; structural parts and accessories specifically 
adapted for use on strollers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 26/06/2014, No. 86321352 ארה"ב, 26/06/2014, מספר 86321352

Class: 12 סוג: 12

כ"ז אב תשע"ו - 53231/08/2016



Trade Mark No. 274208 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244356 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Sky blue.

 Owners

Name: INTELLIAN TECHNOLOGIES Inc.

Address: 18-7, Jinwisandan-ro,Jinwi-myeon, Pyeongtaek-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Antennas; antennas for satellite tracking.

כ"ז אב תשע"ו - 53331/08/2016



Trade Mark No. 274209 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ACQUA DI PARMA S.R.L.

Address: Via G. Ripamonti, 99, I-20141 MILANO, Italy

(ITALY Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; eau de cologne; eau de toilette; essential 
oils; deodorants for personal use; perfumed skin 
lotions; perfumed soap; bath salts; bath oils; 
shampoos; cosmetic cream; beauty gels; powders 
and lotions for face, body and hands; bath and 
shower gels.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/07/2014, No. MI2014C007479 MI2014C007479 איטליה, 29/07/2014, מספר

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 53431/08/2016



Trade Mark No. 274210 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244406 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OurCrowd General Partner Limited

Address: 28 Derech Hebron, P.O. Box 8004, 9108001 
Jerusalem, Israel

(Virgin Island British Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business development services, namely, providing 
start-up support for businesses of others.

Class: 36 סוג: 36

Information, advisory, consultancy and research 
services relating to finance and investments; 
investment of funds for others; venture capital 
funding services to emerging and start-up 
companies.

כ"ז אב תשע"ו - 53531/08/2016



Trade Mark No. 274211 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244414 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LUCTA S.A.

Address: Carrer de Can Parellada, 28, E-08170 
Montornès del Vallès (Barcelona), Spain

(ESPAÑA Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; preparations for cleaning.

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

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

European Union, 24/03/2015, No. 013868468 האיחוד האירופי, 24/03/2015, מספר 013868468

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 53631/08/2016



Trade Mark No. 274213 מספר סימן

Application Date 14/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244460 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Address: Administration Building Huawei Technologies 
Co. L, Shenzhen, People's Republic of China

(P.R. China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; USB modems/wireless modems; 
data cards; gateways; video telephones; modems; 
computers; set-top boxes; household network 
communication terminal devices and equipments for 
accessing Internet, making phone calls, viewing 
videos and playing games; digital readers; ADSL 
broadband accessing terminal devices and 
equipments; routers; communication modules; PDAs 
(personal digital assistants); telephones for remote 
telephone conferencing; digital photo frames; 
intelligent control apparatus for video conference; 
electric batteries; battery chargers; mouses; 
headphones; software in communication field; 
microphones; tablet computers; ebook devices; 
computer hardware used to enable the subscribers to 
proceed with video conference in different places 
simultaneously; computer software used to enable 
the subscribers to proceed with video conference in 
different places simultaneously; network 
communication apparatus used to enable the 
subscribers to proceed with video conference in 
different places simultaneously.

כ"ז אב תשע"ו - 53731/08/2016



Trade Mark No. 274214 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244466 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark has no significance in the relevant trade or 
industry, or any geographical significance.

 Owners

Name: WuXi Xinje Electric Co., Ltd.

Address: No.9 Liutang Road, North District of Hudai 
Industry Park, Binghu District of Wuxi, 214000 Jiangsu, 
People's Republic of China

(P.R.China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment; computer software 
(recorded); monitors (computer hardware); monitors 
(computer programs); programmable controllers; 
electrical relay; control panels (electricity); remote 
control instruments; electric installations for the 
remote control of industrial operations.

כ"ז אב תשע"ו - 53831/08/2016



Trade Mark No. 274218 מספר סימן

Application Date 16/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244502 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, particularly for designing and 
updating the websites of companies as well as for 
integrating Internet technologies into various 
business processes.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, particularly with regard to the Internet 
and other new media; provision and rental of 
advertising space, particularly on the Internet; public 
relations; organization of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes, particularly 
on the Internet; presentation of products; advertising 
services, particularly provided via the Internet; 
organisational project planning and management for 
advertising and online presentation of companies on 
the Internet as well as of other new media and 
generally with regard to EDP; professional business 
consultancy; advisory services relating to business 
organisation; business management and professional 
business consultancy with regard to the use of 
computer hardware and software as well as of new 
media and the Internet for and in companies; 
operating service hotlines for users of the Internet 
and new media, namely receipt of customer 
complaints; business administration; collecting and 
updating data in terms of preconfigured content for 
complementing existing websites in computer 
databases.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services; 
transmission of images, messages and data via 
computers and mobile terminals; Internet service 
provider services, namely transmission of data via 
computer networks in terms of preconfigured content 
for complementing existing websites; providing 
access to computer programs on the Internet, 
particularly in terms of preconfigured content for 
complementing existing websites and for enabling 
the participation in electronic commerce; leasing 
access time to a computer database, particularly in 
terms of preconfigured content for complementing 
existing websites and for enabling the participation in 
electronic commerce.

כ"ז אב תשע"ו - 53931/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and cyan.

 Owners

Name: Content Management AG

Address: Im Mediapark 6, 50670 Köln, Germany

(Germany Stock corporation)

Class: 42 סוג: 42

Electronic data storage of preconfigured content for 
complementing existing websites; design and 
development of computer software; content and 
website management services, namely creation of 
programs for data processing, particularly programs 
for setting up, designing and modifying websites and 
leasing such programs via the Internet; graphic 
design services, particularly designing websites; 
electronic storage of data in websites, particularly in 
terms of preconfigured content for complementing 
existing websites and enabling the participation in 
electronic commerce; provision or rental of 
webspace; rental of computing capacities; design, 
development, maintenance and installation of 
computer software, particularly for the Internet and 
electronic commerce; technical project planning, 
design and development of computers, computer 
hardware and computer networks, particularly for the 
Internet and electronic commerce; research in the 
field of computing, communication and information 
technology; providing temporary use of non-
downloadable software via the Internet or other 
communications networks, particularly for enabling 
the participation in electronic commerce; online 
maintenance of computer software; computer system 
analysis.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of computer programs.

כ"ז אב תשע"ו - 54031/08/2016



Trade Mark No. 274219 מספר סימן

Application Date 18/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244505 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 54131/08/2016



Class: 9 סוג: 9

Electronic data processing equipment; computer 
hardware; integrated circuits; microprocessors; 
processors [central processing units]; chips 
[integrated circuits]; semiconductor intellectual 
property cores; system-on-chip devices; micro-
controllers; electronic chips; data processors; 
interfaces for computers; printed circuit boards; 
electronic circuit boards; telephones; mobile 
computing devices, including portable computers, 
laptop computers, notebook computers, subnotebook 
computers, ultra-mobile computers, tablet computers, 
Internet tablet computers, personal portable 
computers, personal digital assistants, personal 
digital assistants with integrated mobile telephone 
functionality, mobile telephones, smart phones, 
handheld computers, GPS navigation devices and 
personal media players; servers; electronic sensors; 
smart devices, including smart cards, smart card 
readers, smart meters, smart remote controllers, 
smart wrist bands, smart watches, smart watch 
phones and smart pens; wearable mobile devices; 
wearable computers; set top boxes; modems; 
integrated receiver devices; video encoders and 
transcoders; electronic book readers; data terminals; 
electronic devices that send and receive data in a 
connected network; computer software; computer 
software used in and for use in the design, 
development, modelling, simulation, compiling, de-
bugging, verification, construction and interfacing of 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores, 
macro cells, system-on-chip devices, 
microcontrollers, architecture extensions to 
semiconductor intellectual property cores, bus 
interfaces and printed circuit boards; computer 
software used in, and for use in the design, 
development, modelling, simulation, compiling, de-
bugging, verification, construction and interfacing of 
application software and operating system software 
to run on integrated circuit based devices; 
microprocessor design file software; computer 
software used in servers; operating system software; 
web services software; security and cryptographic 
software; software for prototyping, developing and 
managing micro-processor and micro-controllerbased 
devices; hardware for prototyping, developing and 
managing micro-processor and micro-controller-
based devices; development boards, baseboards and 
breadboards for prototyping and developing micro-
controller-based devices; software development 
toolchains; software development kits; compilers; 
databases hosting re-useable libraries of components 
for building hardware, middleware, micro-processors, 
micro-controllers, system-on-chip devices and 
internet-of-things devices; linear actuators (electric); 
networking and connectivity hardware and software; 
wireless connectivity hardware and software; digital 
signal processors; displays, display controllers, 
touchscreens; sensors; data storage devices; audio 
devices; cameras; accelerometers; digital 
compasses; inclinometers; smart cards; electronic 
publications (downloadable or streamable) all relating 
to electronic equipment, computer hardware and 
computer software, integrated circuit based devices 
and internet-of-things devices.

כ"ז אב תשע"ו - 54231/08/2016



Class: 16 סוג: 16

Printed materials all relating to electronic equipment, 
computer hardware and computer software, 
integrated circuit based devices and internet-of-
things devices; instruction manuals relating to design 
and development of integrated circuits, 
microprocessors, microprocessor cores, 
semiconductor intellectual property cores, macro 
cells, system-on-chip devices, micro-controllers, 
architecture extensions to semiconductor intellectual 
property cores, bus interfaces and printed circuit 
boards; user and development manuals all relating to 
the design and development of computer hardware 
and computer software, integrated circuits, 
microprocessors, microprocessor cores, 
semiconductor intellectual property cores, macro 
cells, system-on-chip devices, micro-controllers, 
architecture extensions to semiconductor intellectual 
property cores, bus interfaces and printed circuit 
boards; printed materials concerning the 
performance and technical characteristics of 
computer hardware and computer software, 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores, 
macro cells, system-on-chip devices, micro-
controllers, architecture extensions to semiconductor 
intellectual property cores, bus interfaces and printed 
circuit boards; brochures relating to the design and 
development of computer hardware and computer 
software, integrated circuits, microprocessors, 
microprocessor cores, semiconductor intellectual 
property cores, macro cells, system-on-chip devices, 
micro-controllers, architecture extensions to 
semiconductor intellectual property cores, bus 
interfaces and printed circuit boards; instruction 
manuals and user and development manuals relating 
to design and development of software for 
prototyping, developing and managing micro-
processor and micro-controller-based devices, 
hardware for prototyping, developing and managing 
micro-processor and micro-controller-based devices, 
development boards, baseboards and breadboards 
for prototyping and developing micro-controller-based 
devices, and software development toolchains, 
software development kits; instruction manuals and 
user and development manuals relating to design 
and development of compilers, actuators, motors, 
communications modules and chipsets, networking 
and connectivity hardware and software, wireless 
connectivity hardware and software, databases 
hosting re-useable libraries of components for 
building hardware, middleware, micro-processors, 
micro-controllers, system-on-chip devices and 
internet-of-things devices; instruction manuals and 
user and development manuals relating to design 
and development of digital signal processors, 
displays, display controllers, touchscreens, electro-
mechanical machines, robots, sensors, data storage 
devices, audio devices, cameras, accelerometers, 
digital compasses, inclinometers, smart cards, 
internet-of-things devices; printed materials 
concerning the performance and technical 
characteristics of software for prototyping, developing 
and managing micro-processor and micro-controller-
based devices, hardware for prototyping, developing 
and managing micro-processor and micro-controller-
based devices, development boards, baseboards and 

כ"ז אב תשע"ו - 54331/08/2016



breadboards for prototyping and developing micro-
controller-based devices, and software development 
toolchains, software development kits; printed 
materials concerning the performance and technical 
characteristics of compilers, actuators, motors, 
communications modules and chipsets, networking 
and connectivity hardware and software, wireless 
connectivity hardware and software, databases 
hosting re-useable libraries of components for 
building hardware, middleware, micro-processors, 
micro-controllers, system-on-chip devices and 
internet-of-things devices; printed materials 
concerning the performance and technical 
characteristics of digital signal processors, displays, 
display controllers, touchscreens, electro-mechanical 
machines, robots, sensors, data storage devices, 
audio devices, cameras, accelerometers, digital 
compasses, inclinometers, smart cards, internet-of-
things devices; brochures relating to design and 
development of software for prototyping, developing 
and managing micro-processor and micro-controller-
based devices, hardware for prototyping, developing 
and managing micro-processor and micro-controller-
based devices, development boards, baseboards and 
breadboards for prototyping and developing micro-
controller-based devices, and software development 
toolchains, software development kits; brochures 
relating to design and development of compilers, 
actuators, motors, communications modules and 
chipsets, networking and connectivity hardware and 
software, wireless connectivity hardware and 
software, databases hosting re-useable libraries of 
components for building hardware, middleware, 
micro-processors, micro-controllers, system-on-chip 
devices and internet-of-things devices; brochures 
relating to design and development of digital signal 
processors, displays, display controllers, 
touchscreens, electro-mechanical machines, robots, 
sensors, data storage devices, audio devices, 
cameras, accelerometers, digital compasses, 
inclinometers, smart cards, internet-of-things devices.

כ"ז אב תשע"ו - 54431/08/2016



Class: 42 סוג: 42

Research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to electronic equipment, computer hardware, 
internet-of-things devices, integrated circuits, 
microprocessors, microprocessor cores, 
semiconductor intellectual property cores, macro 
cells, system-on-chip devices, micro-controllers, 
architecture extensions to semiconductor intellectual 
property cores, bus interfaces and printed circuit 
boards; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to computer software; research, 
development, design, technical consultancy and 
technical support services, all relating to computer 
software used in and for use in the design, 
development, modelling, simulation, compiling, de-
bugging, verification, construction and interfacing of 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores and 
architecture extensions to semiconductor intellectual 
property cores, macro cells, system-on-chip devices, 
micro-controllers, bus interfaces and printed circuit 
boards; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to computer software used in and for use in 
the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of application software and operating 
system software to run on integrated circuit based 
devices; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to computer software used in servers, 
operating system software, web services software, 
and security and cryptographic software; research, 
development, design, technical consultancy and 
technical support services, all relating to software for 
prototyping, developing and managing micro-
processor and micro-controller-based devices, 
hardware for prototyping and developing micro-
controller-based devices, development boards, 
baseboards and breadboards for prototyping, 
developing and managing micro-processor and 
micro-controller-based devices, and software 
development toolchains, software development kits; 
research, development, design, technical consultancy 
and technical support services, all relating to 
compilers, actuators, motors, communications 
modules and chipsets, networking and connectivity 
hardware and software, wireless connectivity 
hardware and software, databases hosting re-
useable libraries of components for building 
hardware, middleware, micro-processors, micro-
controllers, system-on-chip devices and internet-of-
things devices; research, development, design, 
technical consultancy and technical support services, 
all relating to digital signal processors, displays, 
display controllers, touchscreens, electro-mechanical 
machines, robots, sensors, data storage devices, 
audio devices, cameras, accelerometers, digital 
compasses, inclinometers, smart cards.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ז אב תשע"ו - 54531/08/2016



 Owners

Name: ARM Limited

Address: 110 Fulbourn Road, Cambridge CB1 9NJ, 
United Kingdom

(England & Wales Limited Company)

European Union, 10/06/2014, No. 012957114 האיחוד האירופי, 10/06/2014, מספר 012957114

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 54631/08/2016



Trade Mark No. 274223 מספר סימן

Application Date 08/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244709 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DALIAN PONY TOY CO., LTD.

Address: No. 84, Yaobei Road, Ganjingzi District, Dalian, 
People's Republic of China

(People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Animal style fairground ride apparatus; animal style 
rocking horses; animal style rideable toys for 
domestic pets; animal style toys; animal style 
rideable parlor games; animal style radio-controlled 
toy vehicles; animal style rideable plush toys; animal 
style rideable toy vehicles; animal style toy models; 
animal riding style Christmas tree ornaments [except 
confectionery or illumination articles].

כ"ז אב תשע"ו - 54731/08/2016



Trade Mark No. 274226 מספר סימן

Application Date 30/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244735 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple and white.

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, not for personal use, washing and bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
rinsing agents for laundry and tableware; cleaning, 
polishing, degreasing and abrasive preparations; 
preparations for cleaning metal, wood, stone, 
porcelain, glass, synthetics and textiles; cleaning 
preparations, namely, deposit-preventing and 
deposit-removing agents for use in pipes and 
apparatus for household 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, 22/05/2014, No. 012898268 האיחוד האירופי, 22/05/2014, מספר 012898268

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 54831/08/2016



Trade Mark No. 274227 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244737 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, 
black, yellow, light yellow, white, red and dark red.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 1804, 55%. separately, but in the 
combination of the mark.

The mark includes the word "BABAYEVSKY" (in 
Cyrillic), "-1804-", "55%" and images - original image 
of the old building, pieces of confectionery with 
sesame, abstract paintings.

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company 
"Confectionary Concern Babayevsky"

Address: ul. Malaya Krasnoselskaya 7, RU-107140 
Moscow, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate.

כ"ז אב תשע"ו - 54931/08/2016



Trade Mark No. 274234 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244786 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) gray, turquoise blue, yellow, 
purple, red and green is/are claimed as a feature of 
the mark.

 Owners

Name: Rodan & Fields, LLC

Address: 60 Spear Street, Suite 600, San Francisco CA 
94105, U.S.A.

(California, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations; non-
medicated anti-wrinkle and anti-blemish skin 
preparations; skin brighteners and skin lighteners; 
skin bronzing preparations; sunscreen cream; non-
medicated lip care preparations.

Class: 5 סוג: 5

Medicated skin care preparations.

Class: 44 סוג: 44

Beauty consultation services regarding the selection 
and use of skin care preparations, personal care 
products, and beauty treatments; providing 
dermatology and beauty information concerning the 
selection and use of skin care preparations, personal 
care products and beauty treatments, and personal 
appearance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/06/2014, No. 86298311 ארה"ב, 02/06/2014, מספר 86298311

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 55031/08/2016



Trade Mark No. 274235 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244787 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and sparkling waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
non-alcoholic aperitifs, lithia water; seltzer water; 
soda water; waters (beverages); carbonated waters; 
mineral waters (beverages); table waters; quass (rye 
beer) (non-alcoholic drink); non-alcoholic cocktails; 
lemonades; peanut milk (soft drinks); almond milk 
(drink); soft drinks; isotonic drinks; non-alcoholic 
drinks based on honey; non-alcoholic drinks based 
on aloe vera; drinks based on milk whey; non-
alcoholic ciders; non-alcoholic fruit nectars; orgeat; 
beer; ginger beer; malt beer; powders for the 
manufacture of carbonated beverages; sarsaparilla 
(soft drink); syrups for lemonades; syrups for 
beverages; smoothies (drinks based on fruit or 
vegetable mixtures); tomato juice (drink); non-
alcoholic apple juice; vegetable juices (beverages); 
fruit juices; preparations for making carbonated 
water; preparations for making liqueurs; compositions 
for the manufacture of mineral water; preparations for 
making beverages; malt wort; unfermented grape 
must; beer wort; grape must non fermentable; 
brewing syrup; malt wort, tablets for the manufacture 
of carbonated beverages; sherbet (drink); non-
alcoholic fruit extracts; hop extracts for the 
manufacture of beer; essences for making 
beverages.

כ"ז אב תשע"ו - 55131/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, black, dark gray, light gray, dark blue, 
red, brown, pink, and light pink.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); aperitifs; arrack; 
brandy; wines; grape pomace wine; whiskey; vodka; 
anise vodka; cherry vodka; gin; digestifs (liqueurs 
and spirits); cocktails; curacao; anise liqueur; 
liqueurs; mixed alcoholic beverages, except beer-
based beverages; alcoholic beverages, except beer; 
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages; beverages obtained by distillation; honey 
beverage (mead); mint liqueur; bitters; rum; sake 
(saki); pear cider; ciders; rice alcohol; alcoholic 
extracts; alcoholic fruit extracts; alcoholic essences.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/05/2014, No. 2014715398 רוסיה, 08/05/2014, מספר 2014715398

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

כ"ז אב תשע"ו - 55231/08/2016



Trade Mark No. 274238 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244809 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

Component parts 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., 09/12/2014, No. 86475746 ארה"ב, 09/12/2014, מספר 86475746

Class: 13 סוג: 13

כ"ז אב תשע"ו - 55331/08/2016



Trade Mark No. 274239 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244818 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clovis Oncology, Inc.

Address: 2525 28th Street, Suite 100, Boulder CO 80301, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer.

כ"ז אב תשע"ו - 55431/08/2016



Trade Mark No. 274241 מספר סימן

Application Date 29/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244833 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GREM SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓLKA KOMANDYTOWA

Address: Majdan 88 D, PL-05-462 WIAZOWNA, Poland

(POLAND LIMITED PARTNERSHIP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jellies, mousses, yoghurt desserts, whipped cream, 
milk beverages, crystallised fruit, fruit pulp, prepared 
nuts, prepared almonds.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, black tea, coffee-based beverages, tea-
based beverages, iced coffee, iced tea, chocolate-
based beverages, ice-cream, sorbets, confectionery, 
bakery products, confectionery, wafers, chocolate 
bars, chocolate, sweets, chocolates, jelly, stuffed 
jellies, biscuits, puddings, cold mousse desserts, 
prepared sandwiches, toast, pancakes, pastries; milk 
custards, sweetmeats.

Class: 43 סוג: 43

Catering, ice cream parlour services, cafés, 
cafeterias and other gastronomic facilities offering 
food and drink for consumption, preparation and sale 
of takeaway meals, catering services, catering, 
services for providing food and drink, supply of food 
to order, including online via a computer network, 
hotels, temporary accommodation, rental of rooms.

כ"ז אב תשע"ו - 55531/08/2016



Trade Mark No. 274247 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244903 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of capital letters "FASCINO".

 Owners

Name: GILFIN S.p.A.

Address: Via Giacomo Leopardi, 3/5, I-46043 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), Italy

(Italy S.p.A.) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Leggings [trousers]; long underwear; tights; panty 
hose; stocking suspenders; stockings; leg warmers; 
socks.

כ"ז אב תשע"ו - 55631/08/2016



Trade Mark No. 274259 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0848115 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MULTALER ET CIE

Address: 43 rue Victor Hugo, F-92700 Colombes, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and cosmetics.

Class: 44 סוג: 44

Beauty salon services.

כ"ז אב תשע"ו - 55731/08/2016



Trade Mark No. 274261 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0994720 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, pickup 
trucks, buses, refrigerating vehicles; airplanes and 
boats; balloons, aerostats; accessories for motor 
cars, namely sun visors, luggage carriers, ski carriers 
and wheel hubcaps; pneumatic tires, seat covers, 
vehicle covers, baby carriages, strollers, car seats for 
babies or children; engines and motors for land 
vehicles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; knit 
shirts; polo shirts; sleeveless blouses; T-shirts; vests; 
dresses; skirts; underwear [lingerie]; swimwear; 
shorts; trousers; pullovers; caps (bonnets); caps; 
hats; sashes for wear; scarves; visors; tracksuits; 
sweatshirts; jackets; blazers; waterproof clothing; 
coats; uniforms; neckties; wristbands and 
headbands; gloves; aprons; bibs; pajamas; rompers 
and play clothes for small children; socks and 
stockings; stocking suspenders; belts; suspenders.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; sports balls; board games; tables for 
indoor football; plush dolls and pets; toy vehicles; 
jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; games in the 
form of small disks or buttons for playing (caps); 
football equipment, namely footballs, knee, elbow 
and shoulder pads, leg guards; goalkeepers' gloves; 
sports bags adapted to the goods for which they are 
intended; novelties for parties; small electronic 
games other than those designed for use only with a 
television receiver; hand-shaped objects made of 
foam (toys); playing cards; confetti.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
preparing non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; other non-alcoholic beverages; fruit 
and vegetable beverages and fruit and vegetable 
juices; frozen fruit beverages; beers, strong dark 
ales, lagers and ales.

כ"ז אב תשע"ו - 55831/08/2016



Class: 36 סוג: 36

Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking, credit 
and investment services; insurance underwriting; 
lease-purchase financing; hire-purchasing of sound 
and image recordings; hire-purchasing of machines 
and instruments for photographic development, 
printing, enlargement or finishing; financial 
sponsorship of sports events; information services 
related to finance and insurance, provided online 
from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication networks; home 
banking services; banking services over the Internet 
or over wireless electronic communication networks; 
financial promotion of in the field of football.

Class: 39 סוג: 39

Operation of a travel agency, namely travel 
arrangements and reservations; transport by 
airplane, railway, bus and truck; boat transport; boat 
travel services; tourist travel services; vehicle rental; 
rental of parking spaces; taxi services; boat transport 
services for goods; distribution of water, heat, gas or 
electricity; distribution of newspapers, magazines and 
books; postal services, mail delivery and courier 
services; storage of goods; delivery of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, 
excluding liquid gas; distribution (delivery) of films 
and sound and image recordings; distribution 
(delivery) of interactive educational and 
entertainment materials, interactive CDs, CD-ROMs, 
computer programs and computer games.

כ"ז אב תשע"ו - 55931/08/2016



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

(Suisse Association)

Class: 41 סוג: 41

Education; training; entertainment; organization of 
lotteries and contests; betting and gaming services 
relating to sports; entertainment services relating to 
sporting events; sporting and cultural activities; 
organization of sporting and cultural events and 
activities; organization of sports competitions; 
organization of events in the field of football; 
operation of sports facilities; rental of video and 
audiovisual installations; production, presentation, 
distribution and/or rental of film recordings and audio 
and video recordings; production,presentation, 
distribution, and/or rental of interactive education and 
entertainment products, interactive CDs, CD-ROMs, 
computer programs and computer games; coverage 
of radio broadcast and televised sports events; 
production of radio, television and videotape 
programs; booking of seats for shows and sports 
events; sports events timing services; organization of 
beauty contests; interactive entertainment; on-line 
betting and gaming services on the Internet or on any 
wireless electronic communication network; provision 
of services in the field of tombola; information in the 
field of entertainment (including sports) supplied 
online from a computer database or by Internet or by 
any wireless electronic communication network; 
services of electronic games transmitted by Internet; 
publication of books and electronic journals on-line; 
audio and video recording services; education; 
training; operation of sports facilities; rental of video 
and audiovisual installations; production of animated 
cartoons for the cinema, production of animated 
cartoons for television; rental of sound and image 
recordings for entertainment purposes; information in 
the field of education provided on-line from a 
computer database or via the Internet or any wireless 
electronic communication network; establishment of 
discussion groups on the Internet or any wireless 
electronic communication network; translation 
services; photography services; provision of 
entertainment infrastructure.

כ"ז אב תשע"ו - 56031/08/2016



Trade Mark No. 274263 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1072508 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Komono Bvba

Address: Westpoort 11-15, Zwijndrecht B-2070, Belgium

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical instruments.

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments.

כ"ז אב תשע"ו - 56131/08/2016



Trade Mark No. 274264 מספר סימן

Application Date 27/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1131585 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Address: 16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-
8215, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Generators of electricity; electricity generation 
systems.

כ"ז אב תשע"ו - 56231/08/2016



Trade Mark No. 274269 מספר סימן

Application Date 14/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210464 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consultancy and providing of services in the 
administrative, business economic and business 
organisation field; gathering and distributing 
commercial information; the deployment of staff by a 
temporary employment agency; commercial 
management of and administrative services for the 
benefit of companies, enterprises and institutions, 
also in the framework of providing of housing to 
aforesaid companies, enterprises and institutions; 
commercial assistance in the running of companies, 
enterprises and institutions; commercial mediation in 
the setting up or dissolving of companies, enterprises 
and institutions for others; managing companies, 
enterprises and institutions.

Class: 36 סוג: 36

Consultancy and providing of services in the financial 
field; financing services; investment in shares; 
safekeeping and management of securities and other 
assets; management and leasing of real estate; 
financial management of companies, enterprises and 
institutions; making available office space (real 
estate); financial services of a trust office.

Class: 45 סוג: 45

Legal services, including consultancy in the field of 
law.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ז אב תשע"ו - 56331/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red (Pantone 1795), White.

 Owners

Name: TMF Group B.V.

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

(NL Besloten Vennootschap)

Benelux, 14/03/2014, No. 1286005 בנלוקס, 14/03/2014, מספר 1286005

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 45 סוג: 45

כ"ז אב תשע"ו - 56431/08/2016



Trade Mark No. 274272 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241388 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic checking (supervision), measuring, 
signalling, regulating, controlling, monitoring, 
switching, metering and power supply devices and 
apparatus; electric and electronic sensors; sensors 
and measuring systems and installations for contact 
and non-contact measurement of geometric 
parameters (path, distance, length, position, 
diameter, thickness and surface); sensors and 
measuring systems and installations, being 
capacitive, magnetic, inductive, optical and confocal, 
using electromagnetic wave frequency, triangulation, 
an eddy current, an optical micrometer, a light 
section, image processing or a cable; sensors and 
measuring systems and installations for non-contact 
measurement of temperature; sensors and 
measuring systems and installations for non-contact 
measurement of colour, texture, gloss or degree of 
gloss of surfaces or colours, intensity and frequency 
of light waves; technical endoscopes; spectrometers; 
testing apparatus for detection of defects, flaws or 
shape deviations of surfaces; sensors and measuring 
systems and installations for non-contact 
measurement of speed; sensors and measuring 
systems and installations for gas analysis, in 
particular via infrared spectroscopy; computer 
software and hardware, in particular for signal 
processing, evaluation of measured quantities, image 
processing, surface inspection and calibration of 
sensors and sensor systems.

Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance of computer hardware; 
installation, maintenance and repair of sensors, 
sensor systems and evaluation electronics.

כ"ז אב תשע"ו - 56531/08/2016



 Owners

Name: MICRO-EPSILON-MESSTECHNIK GmbH & Co. 
KG

Address: Königbacher Str. 15, 94496 Ortenburg, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG (Gesellschaft mti 
beschränkter Haftung & Compagnie 
Kommanditgeselslchaft))

Class: 42 סוג: 42

Engineering, physics and information technology 
consultancy services in the field of sensor 
technology, calibration of sensors and sensor 
systems; installation and maintenance of computer 
software.

כ"ז אב תשע"ו - 56631/08/2016



TRUE DETECTIVE

Trade Mark No. 274278 מספר סימן

Application Date 01/05/2015 תאריך הגשה

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, including calendars, 
posters, blank journals, and notebooks; pens, pencils 
and stationary goods; albums decalcomanias; all 
included in class 16.

חומר מודפס ומוצרי נייר, כולל לוחות שנה, פוסטרים, יומנים 
ריקים, ומחברות; עטים, עפרונות ומוצרי כתיבה; מדבקות 

אלבומים; הנכללים כולם בסוג 16.                                       
                                        

Class: 18 סוג: 18

Bags including all-purpose carrying bags, knapsacks, 
backpacks, tote bags, messenger bags and shoulder 
bags; all included in class 18.

תיקים כולל תיקי נשיאה, תרמילים, ילקוטים, תיקי קניות, תיקי 
שליחים ותיקי כתף לכל מטרה; הנכללים כולם בסוג 18.           

                                              

Class: 28 סוג: 28

Playthings including toys and action figures; 
collectible modeled plastic and resin toy figurines; toy 
bobble head resin figurines; games including board 
games; card games; role playing games; puzzle 
games; chess sets; checker sets; electronic games 
other than those adapted for use with television 
receivers only, arcade-type electronic video games; 
slot machines; coin-operated video games, playing 
cards; hand held units for playing electronic games 
and video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; costume 
masks; all included in class 28.

דברי משחק כולל צעצועים ודמויות פעולה; דגמי פסלוני צעצועי 
מפלסטיק ושרף לאספנות; צעצועי ראש נד; משחקים כולל 

משחקי לוח; משחקי קלפים; משחקי תפקידים; משחקי פאזל; 
ערכות שחמט; ערכות דמקה; משחקים אלקטרוניים אחרים 
מאשר אלה המותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה בלבד, 
משחקי וידאו אלקטרוניים מסוג ארקייד; מכונות מזל; משחקי 
וידאו המופעלים על ידי מטבעות, קלפי משחק; יחידות כף יד 
למשחק במשחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו אחרים מאשר 
אלה המותאמים לשימוש עם מסך או צג תצוגה חיצוני; מסכות 
תחפושת; הנכללים כולם בסוג 28.                                      
                                                                                    

                                                                  

כ"ז אב תשע"ו - 56731/08/2016



אפגד מרגישים בבית

Trade Mark No. 274294 מספר סימן

Application Date 03/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Efgad Engineering and Construction Works 
Ltd.

שם: אפגד חברה לעבודות הנדסה ובניין בע"מ

Address: 13 Katznelson st, Ashkelon, 78623, Israel כתובת : כצנלסון 13, אשקלון, 78623, ישראל

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

Managing and initiating business of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories; managing business projects of 
infrastructure and paved roads; managing and 
initiating business projects in the renewable energy 
domain; all included in class 35.

ניהול וייזום עסקיי פרויקטים של נדל"ן למגורים, תעשיה, 
מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים בנייה; ניהול עסקיי 

פרויקטים של תשתיות וכבישים; ניהול וייזום עסקים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; כל  הנכלל בסוג 35.                               
                                                                                    

                                                                            

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, operation and 
maintenance of real estate projects for residence, 
industry, commerce, offices, student dormitories; 
construction, infrastructure, paved roads; 
establishment, construction, operation and 
maintenance of projects in the renewable energy 
domain; all included in class 37.

הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים של נדל"ן למגורים, 
תעשיה, מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים; בנייה, תשתיות, 
כבישים; הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; כל הנכלל בסוג 37.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז אב תשע"ו - 56831/08/2016



Trade Mark No. 274296 מספר סימן

Application Date 03/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Efgad Engineering and Construction Works 
Ltd.

שם: אפגד חברה לעבודות הנדסה ובניין בע"מ

Address: כצנלסון 13, אשקלון, 78623, ישראל כתובת : כצנלסון 13, אשקלון, 78623, ישראל

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

Managing and initiating business of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories; managing business projects of 
infrastructure and paved roads; managing and 
initiating business projects in the renewable energy 
domain; all included in class 35.

ניהול וייזום עסקיי פרויקטים של נדל"ן למגורים, תעשיה, 
מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים בנייה; ניהול עסקיי 

פרויקטים של תשתיות וכבישים; ניהול וייזום עסקים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; כל  הנכלל בסוג 35.                               
                                                                                    

                                                                            

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, operation and 
maintenance of real estate projects for residence, 
industry, commerce, offices, student dormitories; 
construction, infrastructure, paved roads; 
establishment, construction, operation and 
maintenance of projects in the renewable energy 
domain; all included in class 37.

הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים של נדל"ן למגורים, 
תעשיה, מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים; בנייה, תשתיות, 
כבישים; הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; כל הנכלל בסוג 37.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ז אב תשע"ו - 56931/08/2016



SCRIGNO

Trade Mark No. 274297 מספר סימן

Application Date 03/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SCRIGNO HOLDING S.P.A.

Address: Via Casale Sant'ermete 975, I – 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Door, windows, frames and cornices in metal; all 
included in class 06.

דלת, חלונות, מסגרות וכרכובים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
                           .06

Class: 19 סוג: 19

Door, windows, frames and cornices in wood and 
other non-metallic materials; all included in class 19.

דלת, חלונות, מסגרות וכרכובים מעץ ומחומרים אחרים שאינם 
מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 19.                                     

כ"ז אב תשע"ו - 57031/08/2016



Trade Mark No. 274298 מספר סימן

Application Date 03/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SCRIGNO HOLDING S.P.A.

Address: Via Casale Sant'ermete 975, I – 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Door, windows, frames and cornices in metal; all 
included in class 06.

דלת, חלונות, מסגרות וכרכובים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
                           .06

Class: 19 סוג: 19

Door, windows, frames and cornices in wood and 
other non-metallic materials; all included in class 19.

דלת, חלונות, מסגרות וכרכובים מעץ ומחומרים אחרים שאינם 
מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 19.                                     

כ"ז אב תשע"ו - 57131/08/2016



וילה רוזה
VILLA ROSA

Trade Mark No. 274312 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Donelli Vini S.p.A.

Address: Via Don Minzoni, 1, Gattatico (REGGIO 
EMILIA), 42043, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 
6801298, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 6801298, 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"ז אב תשע"ו - 57231/08/2016



לידלוק
LeadLock

Trade Mark No. 274313 מספר סימן

Application Date 29/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kineret Aizenberg שם: כנרת אייזנברג

Address: Byron 17, Tel Aviv, Israel כתובת : ביירון 17, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Assaf Landau, Adv.

Address: 3 Shalem Street, Ramat Gan, Israel

שם: עו"ד אסף לנדאו

כתובת : רח' שלם 3, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement and advertising services; businesses 
management; business management assistance; 
computerized databases management; contacts 
advancement services for business; Marketing and 
advertising of business leads; all included in class 35.

פרסומות ושירותי פרסום; ניהול עסקים; סיוע לניהול עסקי; 
ניהול מאגרי מידע ממוחשבים; שירותי קידום קשרים בתחום 

העסקים; שיווק ופרסום לידים לעסקים; אשר כולם נכללים בסוג 
                                                                               .35
                                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 57331/08/2016



Trade Mark No. 274316 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teperberg Winery 1870 Ltd. שם: יקב טפרברג 1870 בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 99803, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 99803, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ז אב תשע"ו - 57431/08/2016



PROTECT724

Trade Mark No. 274321 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett Packard Enterprise Development LP

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: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an on-line 
community for users to participate in discussions on 
security product related issues, publish product 
releases, and share technical videos; all included in 
class 42.

שירותי מחשב, שהם, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים 
להשתתף בדיונים בנושאים הקשורים למוצרי אבטחה, פרסום 
הוצאת מוצר, ולשתף קטעי וידאו טכניים; 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., 16/12/2014, No. 86/481,736 ארה"ב, 16/12/2014, מספר 86/481,736

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 57531/08/2016



HEMOSCREEN

Trade Mark No. 274328 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1257021 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PIXCELL MEDICAL TECHNOLOGIES LTD שם: פיקסל מדיקל טכנולוגיות בע"מ

Address: 6 Hayezira Street, South Industrial Zone, P.O.B. 
113, Yokneam Ilit, 2069202, Israel

כתובת : רח' היצירה 6, אזור תעשיה דרומי, ת.ד. 113, יקנעם 
עלית, 2069200, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, cell-based diagnostic 
devices for use at the Point-Of-Care; In vitro 
diagnostic instruments for the analysis of blood; all 
included in class 10

מכשירים רפואיים, דהיינו, מכשירי אבחון מבוססי תאים 
לשימוש במעמד הטיפול; מכשירי אבחון לבדיקת דם במבחנה; 
הנכללים כולם בסוג 10                                                     

                                            

כ"ז אב תשע"ו - 57631/08/2016



PIXCELL

Trade Mark No. 274329 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1257020 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PIXCELL MEDICAL TECHNOLOGIES LTD שם: פיקסל מדיקל טכנולוגיות בע"מ

Address: 6 Hayezira Street, South Industrial Zone, P.O.B. 
113, Yokneam Ilit, 2069202, Israel

כתובת : רח' היצירה 6, אזור תעשיה דרומי, ת.ד. 113, יקנעם 
עלית, 2069200, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, cell-based diagnostic 
devices for use at the Point-Of-Care; In vitro 
diagnostic instruments for the analysis of blood; all 
included in class 10

מכשירים רפואיים, דהיינו, מכשירי אבחון מבוססי תאים 
לשימוש במעמד הטיפול; מכשירי אבחון לבדיקת דם במבחנה; 
הנכללים כולם בסוג 10                                                     

                                            

כ"ז אב תשע"ו - 57731/08/2016



Trade Mark No. 274331 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1261760 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name:  Nanotech Industrial Solutions, Inc.

Address: 2323 Randolph Avenue, Avenel, NJ 07001, 
U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; Lubricants; Fuels 
(including motor spirit); Inorganic fullerence-like 
nanospheres and nanotubes used as solid lubricants 
and as agents to reduce friction, wear and 
temperature rise in contacting parts and used as 
lubricant additives in oils and greases, and dry 
lubricant powder and lubricant coatings; all included 
in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; חומרי דלק (לרבות 
בנזין למנועים); ננו-כדוריות וננו-צינורות דומים לפולארנים אי 
אורגניים שנעשה בהם שימוש כחומרי סיכה מוצקים וכגורם 
להקטנת חיכוך, שחיקה ועליה בטמפרטורה בחלקים שבאים 
במגע האחד עם השני ושנעשה בהם שימוש כתוסף לחומרי 
סיכה בשמנים ומשחות סיכה, ואבקת סיכה יבשה וציפוי סיכה; 

הנכללים כולם בסוג 4.
                                           

כ"ז אב תשע"ו - 57831/08/2016



Trade Mark No. 274332 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1262066 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name:  Nanotech Industrial Solutions, Inc.

Address: 2323 Randolph Avenue, Avenel, NJ 07001, 
U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; Lubricants; Fuels 
(including motor spirit); Inorganic fullerence-like 
nanospheres and nanotubes used as solid lubricants 
and as agents to reduce friction, wear and 
temperature rise in contacting parts and used as 
lubricant additives in oils and greases, and dry 
lubricant powder and lubricant coatings; all included 
in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; חומרי דלק (לרבות 
בנזין למנועים); ננו-כדוריות וננו-צינורות דומים לפולארנים אי 
אורגניים שנעשה בהם שימוש כחומרי סיכה מוצקים וכגורם 
להקטנת חיכוך, שחיקה ועליה בטמפרטורה בחלקים שבאים 
במגע האחד עם השני ושנעשה בהם שימוש כתוסף לחומרי 
סיכה בשמנים ומשחות סיכה, ואבקת סיכה יבשה וציפוי סיכה; 

הנכללים כולם בסוג 4.
                                           

כ"ז אב תשע"ו - 57931/08/2016



Trade Mark No. 274333 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1262067 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name:  Nanotech Industrial Solutions, Inc.

Address: 2323 Randolph Avenue, Avenel, NJ 07001, 
U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; Lubricants; Fuels 
(including motor spirit); Inorganic fullerence-like 
nanospheres and nanotubes used as solid lubricants 
and as agents to reduce friction, wear and 
temperature rise in contacting parts and used as 
lubricant additives in oils and greases, and dry 
lubricant powder and lubricant coatings; all included 
in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; חומרי דלק (לרבות 
בנזין למנועים); ננו-כדוריות וננו-צינורות דומים לפולארנים אי 
אורגניים שנעשה בהם שימוש כחומרי סיכה מוצקים וכגורם 
להקטנת חיכוך, שחיקה ועליה בטמפרטורה בחלקים שבאים 
במגע האחד עם השני ושנעשה בהם שימוש כתוסף לחומרי 
סיכה בשמנים ומשחות סיכה, ואבקת סיכה יבשה וציפוי סיכה; 

הנכללים כולם בסוג 4.
                                           

כ"ז אב תשע"ו - 58031/08/2016



Trade Mark No. 274334 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1262065 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name:  Nanotech Industrial Solutions, Inc.

Address: 2323 Randolph Avenue, Avenel, NJ 07001, 
U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; Lubricants; Fuels 
(including motor spirit); Inorganic fullerence-like 
nanospheres and nanotubes used as solid lubricants 
and as agents to reduce friction, wear and 
temperature rise in contacting parts and used as 
lubricant additives in oils and greases, and dry 
lubricant powder and lubricant coatings; all included 
in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; חומרי דלק (לרבות 
בנזין למנועים); ננו-כדוריות וננו-צינורות דומים לפולארנים אי 
אורגניים שנעשה בהם שימוש כחומרי סיכה מוצקים וכגורם 
להקטנת חיכוך, שחיקה ועליה בטמפרטורה בחלקים שבאים 
במגע האחד עם השני ושנעשה בהם שימוש כתוסף לחומרי 
סיכה בשמנים ומשחות סיכה, ואבקת סיכה יבשה וציפוי סיכה; 

הנכללים כולם בסוג 4.
                                           

כ"ז אב תשע"ו - 58131/08/2016



Trade Mark No. 274337 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teperberg Winery 1870 Ltd. שם: יקב טפרברג 1870 בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 99803, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 99803, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ז אב תשע"ו - 58231/08/2016



Trade Mark No. 274338 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teperberg Winery 1870 Ltd. שם: יקב טפרברג 1870 בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 99803, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 99803, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ז אב תשע"ו - 58331/08/2016



Trade Mark No. 274339 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teperberg Winery 1870 Ltd. שם: יקב טפרברג 1870 בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 99803, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 99803, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ז אב תשע"ו - 58431/08/2016



Trade Mark No. 274340 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teperberg Winery 1870 Ltd. שם: יקב טפרברג 1870 בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 99803, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 99803, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ז אב תשע"ו - 58531/08/2016



Trade Mark No. 274341 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teperberg Winery 1870 Ltd. שם: יקב טפרברג 1870 בע"מ

Address: D.N. Shimshon, P.O.B. 669, Zora, 99803, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 669, צרעה, 99803, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ז אב תשע"ו - 58631/08/2016



Trade Mark No. 274343 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen X-LIVE Electronics Co., Ltd.

Address: 3F, C Building, Feng Men Ao Industrial Park, 
Longgang District, Shenzhen, Gangtou, Bantian, People's 
Republic of China

Shenzhen X-LIVE Electronics Co., Ltd.

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: 9 סוג: 9

Electric wires and cables; Portable telephones; Ear 
plugs for divers; Cases adapted for mobile phones; 
Carrying cases for cell phones; Headphones; 
Cabinets for loudspeakers; Batteries, electric; 
Chargers for electric batteries; Electrical plugs and 
sockets; Electric contacts

חוטי חשמל וכבלים ; טלפונים ניידים ; אטמי אוזניים לצוללים ; 
כיסויים מותאמים לטלפונים ניידים ; נשאים עבור טלפונים 
סלולאריים ; אוזניות ; ארונות לרמקולים ; סוללות , חשמלי ; 
מטענים לסוללות חשמליות ; תקעים ושקעי חשמל ; מגעים 

חשמליים
                                                                                     

          

כ"ז אב תשע"ו - 58731/08/2016



DARE GREATLY

Trade Mark No. 274350 מספר סימן

Application Date 07/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor land vehicles and parts thereof; all included in 
class 12

כלי רכב יבשתיים וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12               
                      

Class: 35 סוג: 35

Advertising and business services; promoting the 
marketing of motor vehicles and motor vehicle repair 
services; business management and consulting 
services; retail sales of motor vehicles and parts and 
accessories of motor vehicles; providing consumer 
information about automobiles for sale or lease by 
means of printed material, audio and video 
recordings, television and radio advertising, on-line 
advertising, internet web sites and promotional 
contests; all included in class 35

שירותי פרסום ועסקים; קידום השיווק של כלי רכב מוטוריים 
ושירותי תיקון לכלי רכב מוטוריים; שירותי ניהול עסקים וייעוץ; 
מכירה קמעונאית של כלי רכב מוטוריים וחלקים ואביזרים לכלי 
רכב מוטוריים; אספקת מידע לצרכן על מכוניות למכירה או 

להשכרה באמצעות חומר מודפס, הקלטות אודיו ווידאו, פרסום 
בטלויזיה וברדיו, פרסום מקוון, אתרי אינטרנט ותחרויות לקידום 
מכירות; 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)

Argentina, 11/02/2015, No. 3386249 ארגנטינה, 11/02/2015, מספר 3386249

Class: 12 סוג: 12

Argentina, 11/02/2015, No. 3386250 ארגנטינה, 11/02/2015, מספר 3386250

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 58831/08/2016



Trade Mark No. 274353 מספר סימן

Application Date 07/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for disseminating advertising for 
others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering advertisements 
to websites; downloadable software in the nature of a 
mobile application for creating, sharing, 
disseminating and posting advertising; application 
programming interface (API) software for allowing 
data retrieval, upload, access and management; API 
software for use in building software applications; 
software for geo-location based advertising and 
product and service promotion; all included in class 
9.

תוכנת מחשב להפצת פרסום לאחרים; שרת מודעות, שהוא, 
שרת מחשב לאחסון פרסומות ושליחת פרסומות לאתרים; 
תוכנות להורדה באופי של יישומים ניידים ליצירה, שיתוף, 
הפצה ופרסום פרסום; ממשק תכנות יישומים (אי.פי.אי) 

לתוכנה המאפשר אחזור נתונים, העלאה, גישה וניהול; תוכנת 
אי.פי.אי. לשימוש בבניית יישומי תוכנה; תוכנה עבור פרסום 

מבוסס מיקום גיאוגרפי וקידום מוצרים ושירותים; הנכללים כולם 
בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; online advertising and 
marketing services; advertising consultation; 
dissemination of advertising for others via a global 
computer network; advertising services, namely, 
promoting the brands, goods and services of others; 
advertising services, namely, advertising campaign 
management, targeting, implementation and 
optimization services; marketing research, namely, 
advertising campaign and consumer preferences 
research and analysis; promoting the goods and 
services of others by means of distributing video 
advertising on the internet; advertising services, 
namely, scheduling, tracking, and reporting 
advertising for others; preparation and realization of 
media and advertising plans and concepts; ad 
serving, namely, placing advertisements on websites 
for others; advertising services, namely, targeting 
and optimization of online advertising; business 
information management, namely, reporting of 
business information and business analytics in the 
fields of advertising and marketing; all included in 
class 35.

שרותי פרסום; שירותי פרסום ושיווק באינטרנט; ייעוץ פרסומי; 
הפצה של פרסום לאחרים באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 
שירותי פרסום, שהם, קידום המותגים, המוצרים והשירותים של 
אחרים; שירותי פרסום, שהם, ניהול קמפיין הפרסום, מיקוד, 
הוצאה לפועל ושירותי ייעול; מחקר שוק, שהם, קמפיין פרסום 
ומחקר וניתוח העדפות צרכנים; קידום מוצרים ושירותים של 
אחרים באמצעות הפצת פרסום וידאו באינטרנט; שירותי 
פרסום, שהם, תזמון, מעקב ודיווח פרסום לאחרים; הכנה 

ומימוש של תקשורת ותוכניות פרסום ורעיונות; פרסום מודעות, 
שהם, הצבת פרסומות באתרים לאחרים; שירותי פרסום, 

כלומר, מיקוד ואופטימיזציה של פרסום באינטרנט; ניהול מידע 
עסקי, שהם, דיווח של ניתוח מידע והגיון עסקי בתחומי פרסום 
ושיווק; הנכללים כולם בסוג 35.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ז אב תשע"ו - 58931/08/2016



 Owners

Name: LiveRail, Inc.

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

Corporation of Delaware

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: 38 סוג: 38

Broadcasting services, namely, transmission of 
advertising programs and media advertising 
communications via digital communications 
networks; communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and data 
by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; all included in 
class 38.

שירותי שידור, שהם, העברת של תוכניות פרסום ותקשורת 
מדיה פרסום באמצעות רשתות תקשורת דיגיטליות; שירותי 
תקשורת, שהם, העברת קול, אודיו, תמונות חזותיות ונתונים 
ברשתות תקשורת, רשתות תקשורת אלחוטיות, האינטרנט, 

רשתות שירותי מידע ורשתות נתונים; הנכללים כולם בסוג 38.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Training in the field of design, advertising and 
communication technologies; multimedia 
entertainment software production services; 
multimedia entertainment services in the nature of 
development, production and post-production 
services in the field of online advertising; all included 
in class 41.

הכשרה בתחום העיצוב, פרסום וטכנולוגיות תקשורת; שירותי 
ייצור תוכנת בידור מולטימדיה; שירותי בידור מולטימדיה באופי 
של שירותי פיתוח, הפקה ופוסט-פרודקשן בתחום הפרסום 

המקוון; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Online video ad-buying platform provider, namely, 
providing non-downloadable software programs for 
allowing buyers and sellers of online video 
advertising to purchase and sell video advertising 
inventory; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; application service 
provider (ASP) featuring software for use in buying, 
selling, tracking, valuing, optimizing, targeting, 
analyzing, delivery, and reporting of online 
advertising and marketing; application service 
provider (ASP) featuring software for use in 
designing and managing online video advertising and 
marketing campaigns; all included in class 42.

ספק פלטפורמת מודעת קניית וידאו מקוון, שהוא, אספקת 
תוכנות שאינן ניתנות להורדה המאפשרת לקונים ולמוכרים של 
פרסום וידאו באינטרנט לרכוש ולמכור מלאי של פרסום וידאו; 
פלטפורמת כשירות (פי.אי.אי.אס) הכוללת פלטפורמות תוכנת 

מחשב לשימוש ברכש והפצת פרסום; ספק שירות יישום 
(אי.אס.פי) שמציעה תוכנה לשימוש בקנייה, מכירה, מעקב, 

הערכה, אופטימיזציה, מיקוד, ניתוח, משלוח, ודיווח של פרסום 
ושיווק באינטרנט; ספק שירות יישום (אי.אס.פי) שמציעה תוכנה 
לשימוש בעיצוב וניהול קמפיינים פרסום וידאו ושיווק באינטרנט; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 59031/08/2016



LIVERAIL

Trade Mark No. 274354 מספר סימן

Application Date 07/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for disseminating advertising for 
others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering advertisements 
to websites; downloadable software in the nature of a 
mobile application for creating, sharing, 
disseminating and posting advertising; application 
programming interface (API) software for allowing 
data retrieval, upload, access and management; API 
software for use in building software applications; 
software for geo-location based advertising and 
product and service promotion; all included in class 
9.

תוכנת מחשב להפצת פרסום לאחרים; שרת מודעות, שהוא, 
שרת מחשב לאחסון פרסומות ושליחת פרסומות לאתרים; 
תוכנות להורדה באופי של יישומים ניידים ליצירה, שיתוף, 
הפצה ופרסום פרסום; ממשק תכנות יישומים (אי.פי.אי) 

לתוכנה המאפשר אחזור נתונים, העלאה, גישה וניהול; תוכנת 
אי.פי.אי. לשימוש בבניית יישומי תוכנה; תוכנה עבור פרסום 

מבוסס מיקום גיאוגרפי וקידום מוצרים ושירותים; הנכללים כולם 
בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; online advertising and 
marketing services; advertising consultation; 
dissemination of advertising for others via a global 
computer network; advertising services, namely, 
promoting the brands, goods and services of others; 
advertising services, namely, advertising campaign 
management, targeting, implementation and 
optimization services; marketing research, namely, 
advertising campaign and consumer preferences 
research and analysis; promoting the goods and 
services of others by means of distributing video 
advertising on the internet; advertising services, 
namely, scheduling, tracking, and reporting 
advertising for others; preparation and realization of 
media and advertising plans and concepts; ad 
serving, namely, placing advertisements on websites 
for others; advertising services, namely, targeting 
and optimization of online advertising; business 
information management, namely, reporting of 
business information and business analytics in the 
fields of advertising and marketing; all included in 
class 35.

שרותי פרסום; שירותי פרסום ושיווק באינטרנט; ייעוץ פרסומי; 
הפצה של פרסום לאחרים באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 
שירותי פרסום, שהם, קידום המותגים, המוצרים והשירותים של 
אחרים; שירותי פרסום, שהם, ניהול קמפיין הפרסום, מיקוד, 
הוצאה לפועל ושירותי ייעול; מחקר שוק, שהם, קמפיין פרסום 
ומחקר וניתוח העדפות צרכנים; קידום מוצרים ושירותים של 
אחרים באמצעות הפצת פרסום וידאו באינטרנט; שירותי 
פרסום, שהם, תזמון, מעקב ודיווח פרסום לאחרים; הכנה 

ומימוש של תקשורת ותוכניות פרסום ורעיונות; פרסום מודעות, 
שהם, הצבת פרסומות באתרים לאחרים; שירותי פרסום, 

כלומר, מיקוד ואופטימיזציה של פרסום באינטרנט; ניהול מידע 
עסקי, שהם, דיווח של ניתוח מידע והגיון עסקי בתחומי פרסום 
ושיווק; הנכללים כולם בסוג 35.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services, namely, transmission of 
advertising programs and media advertising 
communications via digital communications 
networks; communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and data 
by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; all included in 
class 38.

שירותי שידור, שהם, העברת של תוכניות פרסום ותקשורת 
מדיה פרסום באמצעות רשתות תקשורת דיגיטליות; שירותי 
תקשורת, שהם, העברת קול, אודיו, תמונות חזותיות ונתונים 
ברשתות תקשורת, רשתות תקשורת אלחוטיות, האינטרנט, 

רשתות שירותי מידע ורשתות נתונים; הנכללים כולם בסוג 38.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                              

כ"ז אב תשע"ו - 59131/08/2016



 Owners

Name: LiveRail, Inc.

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
U.S.A.

Corporation of Delaware

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: 41 סוג: 41

Training in the field of design, advertising and 
communication technologies; multimedia 
entertainment software production services; 
multimedia entertainment services in the nature of 
development, production and post-production 
services in the field of online advertising; all included 
in class 41.

הכשרה בתחום העיצוב, פרסום וטכנולוגיות תקשורת; שירותי 
ייצור תוכנת בידור מולטימדיה; שירותי בידור מולטימדיה באופי 
של שירותי פיתוח, הפקה ופוסט-פרודקשן בתחום הפרסום 

המקוון; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Online video ad-buying platform provider, namely, 
providing non-downloadable software programs for 
allowing buyers and sellers of online video 
advertising to purchase and sell video advertising 
inventory; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; application service 
provider (ASP) featuring software for use in buying, 
selling, tracking, valuing, optimizing, targeting, 
analyzing, delivery, and reporting of online 
advertising and marketing; application service 
provider (ASP) featuring software for use in 
designing and managing online video advertising and 
marketing campaigns; all included in class 42.

ספק פלטפורמת מודעת קניית וידאו מקוון, שהוא, אספקת 
תוכנות שאינן ניתנות להורדה המאפשרת לקונים ולמוכרים של 
פרסום וידאו באינטרנט לרכוש ולמכור מלאי של פרסום וידאו; 
פלטפורמת כשירות (פי.אי.אי.אס) הכוללת פלטפורמות תוכנת 

מחשב לשימוש ברכש והפצת פרסום; ספק שירות יישום 
(אי.אס.פי) שמציעה תוכנה לשימוש בקנייה, מכירה, מעקב, 

הערכה, אופטימיזציה, מיקוד, ניתוח, משלוח, ודיווח של פרסום 
ושיווק באינטרנט; ספק שירות יישום (אי.אס.פי) שמציעה תוכנה 
לשימוש בעיצוב וניהול קמפיינים פרסום וידאו ושיווק באינטרנט; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 59231/08/2016



Trade Mark No. 274361 מספר סימן

Application Date 18/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245034 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game meat, and all kind of 
processed meat products; dry legumes; ready-made 
soups and bouillon; olives and olive paste; milk and 
milk products including butter; edible vegetable oils, 
fruits and vegetables of all kind; dried, canned, 
frozen, cooked, smoked, brined dried fruits; hazelnut 
and pistachio pastes, tahini (sesame seed paste), 
eggs, egg powders; potato chips.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, coffee substitutes, coffee or cocoa 
based beverages, chocolate based beverages, 
macaroni, meat pasty, semolina, noodle, pastry and 
bakery products, desserts confectionary, honey, royal 
jelly, bee glue (propolis) for human consumption, 
condiments for foodstuff, yeasts, baking powder, all 
kinds of flour, semolina, corn starch, crystal sugar, 
cubed sugar, powdered sugar, tea, iced tea, 
confectionery, chocolates, biscuits, crackers, waffles, 
chewing gums, ice creams, edible ice, salt, 
processed grains, molasses.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural products, horticultural products, seeds, 
forestry products, live animals (including incubator 
eggs, fertilized eggs), live and dried plants and herbs, 
animal feed; malt (not for human use).

כ"ז אב תשע"ו - 59331/08/2016



 Owners

Name: ERİŞLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Eski Silivri Yolu Űzeri No:58, 
Mimarsinan/Bűyűkçekmece, Istanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Corporation)

Class: 35 סוג: 35

Services relating the advertising, marketing and 
public relations (including the organization of 
exhibitions and fairs for trade purposes), office 
services, secretarial services, subscription services 
for newspapers, compilation of statistics, rental 
services of office equipment, systemization of 
information into computer databases, television 
answering services, business administration, 
management and consultancy services related with 
these matters, accounting services, personnel 
recruitment services, import-export agency services, 
services of an expert for trade and industrial 
products, organization and arrangement of public 
auctions; presentation of goods for third parties, in 
particular for retail wholesale shops in electronic, 
catalogue and other methods; wholesaling and retail 
services (including online) with regard to meat, fish, 
poultry and game meat, and all kind of processed 
meat products; dry legumes; ready-made soups and 
bouillon; olives and olive paste; milk and milk 
products including butter; edible vegetable oils, fruits 
and vegetables of all kind; dried, canned, frozen, 
cooked, smoked, brined dried fruits; hazelnut and 
pistachio pastes, tahini (sesame seed paste), eggs, 
egg powders; potato chips; coffee, cocoa, coffee 
substitutes, coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages, macaroni, meat pasty, 
semolina, noodle, pastry and bakery products, 
desserts confectionary, honey, royal jelly, bee glue 
(propolis) for human consumption, condiments for 
foodstuff, yeasts, baking powder, all kinds of flour, 
semolina, corn starch, cyristial sugar, cubed sugar, 
powdered sugar, tea, iced tea, confectionery, 
biscuits, crackers, waffles, chewing gums, ice 
creams, edible ice, salt, processed grains, molasses; 
agricultural products, horticultural products, seeds, 
forestry products, live animals (including incubator 
eggs, fertilized eggs), live and dried plants and herbs, 
animal feed; malt (not for human use).

כ"ז אב תשע"ו - 59431/08/2016



Trade Mark No. 274362 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245038 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Li Lili

Address: Building 88, Xicheng 2th, Baoan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches; clocks; watch bands; movements for clocks 
and watches; cases for watches [presentation].

כ"ז אב תשע"ו - 59531/08/2016



Trade Mark No. 274363 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245039 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Li Lili

Address: Building 88, Xicheng 2th, Baoan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches; clocks; watch bands; movements for clocks 
and watches; cases for watches [presentation]; 
precious metals, unwrought or semi-wrought; jewelry 
cases [caskets]; charms [jewelry]; jewelry.

כ"ז אב תשע"ו - 59631/08/2016



Trade Mark No. 274364 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245040 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGDONG MONALISA NEW MATERIALS 
GROUP CO.,LTD.

Address: Xiqiao Textile Industrial Zone,Nanhai District, 
Foshan City, 528211 Guangdong, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Tile flooring, not of metal; marble; plasterboard; wall 
tiles, not of metal, for building; floor tiles, not of metal; 
ceramic tiles; refractory construction materials, not of 
metal; building materials, not of metal; lighting slabs; 
buildings, not of metal; building glass; binding agents 
for making stones; works of art of stone, concrete or 
marble.

כ"ז אב תשע"ו - 59731/08/2016



Trade Mark No. 274365 מספר סימן

Application Date 29/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245051 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shandong Longyue Rubber Co., Ltd.

Address: The South of Yalujiang Road,Wenzhuang 
Village, Qinghe Agency of CAO County, Heze City, 
Shandong Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; airplane tyre; repair outfits 
for inner tubes, tires solid for vehicle wheels; casings 
for pneumatic tires; automobile tires; vehicle seats; 
upholstery for vehicles; brake linings for vehicles; 
automobile chassis.

כ"ז אב תשע"ו - 59831/08/2016



Trade Mark No. 274366 מספר סימן

Application Date 28/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Yihua Computer Stock Co., Ltd.

Address: A02.27/F, Anlian Building, No. 4018 Jintian 
Road Futian District, Shenzhen, People's Republic of 
China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Encoded magnetic cards; computer programs 
[downloadable software]; money counting and sorting 
machines; cash registers; cash receipt machines; 
counterfeit false cheque detectors; cash recyclers; 
cash deposit machines; cash machines; cash teller 
machines.

כ"ז אב תשע"ו - 59931/08/2016



Trade Mark No. 274367 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245083 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sharp Kabushiki Kaisha (Also Trading as 
Sharp Corporation)

Address: 22-22, Nagaike-cho,Abeno-ku, Osaka-shi, 
Osaka 545-8522, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

LCD television receivers; LCD panels; LCD modules.

כ"ז אב תשע"ו - 60031/08/2016



Trade Mark No. 274370 מספר סימן

Application Date 30/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245114 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bühler AG

Address: Gupfenstrasse 5, CH-9240 Uzwil, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for processing foodstuffs, particularly 
machines for processing cocoa and chocolate, as 
well as the treatment of chocolate compounds and/or 
fatty compounds, nut pastes and other fatty 
compounds; grinders, agitators, mixers, conches, 
machines for milling for wet milling as parts of 
machines and installations for the food industry; 
dosing apparatus as parts of machines.

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

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

Switzerland, 15/08/2014, No. 668802 שוויץ, 15/08/2014, מספר 668802

Class: 7 סוג: 7

כ"ז אב תשע"ו - 60131/08/2016



Trade Mark No. 274371 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245126 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations; bleaching preparations and other 
substances for use on textiles; soaps; detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
those for medical use; disposable wipes impregnated 
with chemical products or compounds for domestic 
use or for house cleaning; cloths impregnated with a 
solution or a detergent for cleaning.

Class: 5 סוג: 5

Germicidal and disinfecting products; disinfectants for 
hygiene use, air purifying products.

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household or kitchen use 
(not of precious metal or coated therewith) for 
cleaning, polishing, degreasing, abrading and 
polishing; sponges for household use; brushes 
(except paintbrushes); mops; cloths for cleaning.

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

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

France, 18/12/2014, No. 14/4142982 צרפת, 18/12/2014, מספר 14/4142982

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 21 סוג: 21

כ"ז אב תשע"ו - 60231/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, dark blue, red, white, yellow and orange.

 Owners

Name: Duck Global Licensing AG, (Duck Global 
Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd)

Address: c/o Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, CH-
6052 Hergiswil, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

כ"ז אב תשע"ו - 60331/08/2016



Trade Mark No. 274372 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245127 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations; bleaching preparations and other 
substances for use on textiles; soaps; detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
those for medical use; disposable wipes impregnated 
with chemical products or compounds for domestic 
use or for house cleaning; cloths impregnated with a 
solution or a detergent for cleaning.

Class: 5 סוג: 5

Germicidal and disinfecting products; disinfectants for 
hygiene use, air purifying products.

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household or kitchen use 
(not of precious metal or coated therewith) for 
cleaning, polishing, degreasing, abrading and 
polishing; sponges for household use; brushes 
(except paintbrushes); mops; cloths for cleaning.

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

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

France, 18/12/2014, No. 14/4143008 צרפת, 18/12/2014, מספר 14/4143008

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 21 סוג: 21

כ"ז אב תשע"ו - 60431/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, dark blue, white, yellow and orange.

 Owners

Name: Duck Global Licensing AG, (Duck Global 
Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd)

Address: c/o Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, CH-
6052 Hergiswil, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

כ"ז אב תשע"ו - 60531/08/2016



Trade Mark No. 274373 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245136 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKCINĖ BENDROVĖ "PIENO ŽVAIGŽDĖS"

Address: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania

(Lithuania Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; protein milk; condensed milk; 
yoghurt; sour cream; cheese; whipped cream; cream 
(dairy products); kefir; prostokvasha (soured milk); 
buttermilk; butter; milk beverages, milk 
predominating; milk shakes; milk-based beverages 
with chocolate; milk-based beverages with cocoa; 
whey; glazed sweet milk curd bars; edible oils and 
fats; rennet; milk ferments for culinary purposes; 
buttercream; jellies for food.

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; ice cream; edible ices; sherbets 
(ices); sorbets (ices); dairy ice cream; flavored ice 
cream; ice cream with fruits; frozen yoghurt 
(confectionery ices); chocolate; sugar confectionery; 
cookies; macaroni.

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

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

Lithuania, 23/01/2015, No. 2015 0117 ליטא, 23/01/2015, מספר 0117 2015

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 60631/08/2016



Trade Mark No. 274377 מספר סימן

Application Date 20/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245205 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: 1 route des Jeunes,,Case postale 239, CH-1211 
Genève, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of perfumes; 
chemicals for use in compositions for perfumery, 
cosmetics, soaps, detergents, deodorants for 
personal use and deodorants other than for personal 
use.

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; perfumes; essential oils for personal use; 
essential oils and perfume compositions for use in 
the manufacture of scented products; essential oils 
for use as cosmetic ingredients.

כ"ז אב תשע"ו - 60731/08/2016



Trade Mark No. 274378 מספר סימן

Application Date 06/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245208 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, black and white.

 Owners

Name: Biología y Nutrición, 2, S.A.

Address: Calle Fray Luis Amigó, 2, Principal C, E-50006 
Zaragoza, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Food for dogs.

כ"ז אב תשע"ו - 60831/08/2016



Trade Mark No. 274379 מספר סימן

Application Date 30/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245236 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MERIAL

Address: 29, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON, 
France

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, shampoos, lotions, dentifrices, toiletries and 
cosmetic care products, for animals, cotton sticks, for 
cosmetic use, for animals; skin care preparations for 
animals.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary products and preparations for veterinary 
use; dietetic substances for veterinary use; dressings 
and plasters for veterinary use; disinfectants for 
veterinary use; preparations for destroying vermin; 
parasiticides, fungicides; pharmaceutical products, 
medicines and vaccines for veterinary use; 
pharmaceutical products for skin care in animals; 
cotton sticks for veterinary use; medicinal nutritional 
supplements for animals.

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

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

France, 30/07/2014, No. 14 4 109 195 צרפת, 30/07/2014, מספר 195 109 4 14

Class: 3 סוג: 3

Soaps, shampoos, lotions, dentifrices, toiletries and 
cosmetic care products for animals.

France, 29/01/2015, No. 15 4 152 544 צרפת, 29/01/2015, מספר 544 152 4 15

Class: 3 סוג: 3

Cotton sticks for cosmetic use for animals; 
preparations for animal skin care.

כ"ז אב תשע"ו - 60931/08/2016



Trade Mark No. 274380 מספר סימן

Application Date 13/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245240 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Anchovy; bouillon; caviar; fish roe, processed; fish, 
tinned; shrimps, not live; prawns, not live; spiny 
lobsters, not live; salmon; shellfish, not live; mussels, 
not live; fish meal for human consumption; fish 
mousses; lobsters, not live; foods made from fish; 
crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, 
preserved; fish, not live; salted fish; sardines; 
herrings; tripe; sea-cucumbers, not live; tuna fish; 
oysters, not live; fish fillets.

Class: 30 סוג: 30

Sushi.

Class: 31 סוג: 31

Algae for human or animal consumption; fish spawn; 
spiny lobsters, live; shellfish, live; mussels, live; fish 
meal for animal consumption; lobsters, live; crayfish, 
live; crustaceans, live; fish, live; sea-cucumbers, live; 
oysters, live.

כ"ז אב תשע"ו - 61031/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue, dark azure and white.

 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "RUSSKOE 
MORE"

Address: St. Zakharovo, Noginsk, Noginsky r-n, RU-
142403 Moskovskaya obl., Russian Federation

(RU Closed joint-stock company)

כ"ז אב תשע"ו - 61131/08/2016



Trade Mark No. 274381 מספר סימן

Application Date 12/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245254 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for the distribution of videos with 
broadcast quality and TV programs via broadband, 
cable, satellite and wireless networks; software for 
providing video-on-demand services; downloadable 
films and TV programs provided via video-on-
demand; software for the transmission of personal 
photos, videos and music via broadband, cable, 
satellite and wireless networks; software for digital 
video recording; software for providing programming 
guide for viewing of available video and TV 
broadcasts and downloads.

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; providing access to videos 
and TV programs via broadband, cable, satellite and 
wireless networks; video-on-demand transmission 
services via broadband networks.

Class: 40 סוג: 40

Video processing via compression.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; providing information about 
TV and video programs; providing online user 
manuals with information about TV and video 
programs available via broadband, cable, satellite 
and wireless networks available via video-on-demand 
services; providing non-downloadable movies and TV 
programs via video-on-demand services; distribution 
of TV programs, films and videos to 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)

Sweden, 26/06/2014, No. 2014/04349 שבדיה, 26/06/2014, מספר 2014/04349

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 61231/08/2016



 Owners

Name: Telefonaktiebolaget L.M.Ericsson

Address: SE-164 83 Stockholm, Sweden

(Sweden Private Limited Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 61331/08/2016



Trade Mark No. 274382 מספר סימן

Application Date 16/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245272 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CANTINE VEDOVA DI VEDOVA LUIGI E C. 
S.N.C.

Address: Via Erizzo, 6, I-31049 VALDOBBIADENE (TV), 
Italy

(Italy Unlimited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine; low-alcohol wine; fortified wines; cooking wine; 
sparkling wines; red wine; white wine.

כ"ז אב תשע"ו - 61431/08/2016



Trade Mark No. 274383 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245281 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JANA Partners LLC

Address: 767 Fifth Avenue, 8th Floor, New York NY 
10153, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely investment management 
services, investment advisory services and asset 
management services, all rendered solely in 
connection with the operation and management of 
private investment vehicles commonly referred to as 
hedge funds.

כ"ז אב תשע"ו - 61531/08/2016



Trade Mark No. 274384 מספר סימן

Application Date 06/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245287 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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/06/2014, No. UK00003061664 UK00003061664 ממלכה מאוחדת, 26/06/2014, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 61631/08/2016



Trade Mark No. 274389 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245316 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Davidoff & Cie SA

Address: Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco products; 
cigars, cigarillos, cigars with pre-cut ends, cigarettes; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigars, electronic cigarettes; smokers' 
articles; tobacco pipes, pipe cleaners, pipe tampers, 
cigar cutters, cigar scissors, electric and non-electric 
cigar lighters, cigar and cigarette tubes, cigar and 
cigarette cases, humidifiers for tobacco products, 
regulators for humidifiers for tobacco products; 
tobacco boxes, snuff boxes, ashtrays, lighters, flints 
for lighters; matches.

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

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

Switzerland, 09/09/2014, No. 666549 שוויץ, 09/09/2014, מספר 666549

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 61731/08/2016



Trade Mark No. 274390 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245321 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU "NATSIONALNA HORILCHANA 
KOMPANIIA"

Address: Smilianske shose, 8-i kilometer, bud. 2, s. 
Stepanky, Cherkaskyi raion, Cherkaska oblast 19632, 
Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); aperitifs; arak 
(rice alcoholic beverage); brandy; wines; flavored 
wines; white wines; table grape wines; dessert wines; 
sparkling wines; zestful wines; liqueur wines; strong 
wines; muscat wines; semi-sweet wines; semi-dry 
wines; foaming wines, including carbonated wines; 
fruit wines; rose wines; table wines; dry wines; red 
wines; whisky; vermouths; anisette; anise [liqueur]; 
hydromel [mead]; kirsch; perry; gin; cocktails; 
curacao; liqueurs; peppermint liqueurs; distilled 
beverages; alcoholic beverages containing fruit; 
bitters; piquette; rice alcohol; rum; sake; cider; spirits 
[beverages]; alcoholic extracts; alcoholic essences; 
digesters [liqueurs and spirits]; fruit extracts, 
alcoholic; low alcohol beverages except beers 
containing not more than 12% by volume of alcohol.

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

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

Ukraine, 22/08/2014, No. m201411957 m201411957 אוקראינה, 22/08/2014, מספר

Class: 33 סוג: 33

כ"ז אב תשע"ו - 61831/08/2016



Trade Mark No. 274392 מספר סימן

Application Date 20/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245335 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown, beige and white.

 Owners

Name: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

Address: August-Horch-Strasse 23, 56751 Polch, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread; pastry; confectionery; biscuits; cookies; 
crackers; savory and salted biscuits; cheese-flavored 
biscuits; cereal based snack food; cakes; chocolate; 
sugar confectionery; marzipan.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/11/2014, No. 30 2014 071 557.0/30 גרמניה, 15/11/2014, מספר 557.0/30 071 2014 30

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 61931/08/2016



Trade Mark No. 274393 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245341 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG

Address: Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany

Limited Partnership with a Limited Liability Company as 
general partner

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, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

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

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

European Union, 17/09/2014, No. 013264569 האיחוד האירופי, 17/09/2014, מספר 013264569

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 62031/08/2016



Trade Mark No. 274394 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245354 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hamilton International AG (Hamilton 
International SA) (Hamilton International Ltd)

Address: Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel/Bienne, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

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, 
chronometers, chronographs, clocks, watches, 
wristwatches, wall clocks, alarm clocks, watch 
chains, presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces.

כ"ז אב תשע"ו - 62131/08/2016



Trade Mark No. 274397 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245373 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; brassards; 
hair accessories, namely hair bands, barrettes (hair 
slides), hair bows, hair pins, hair ribbons, scrunchies 
(elastic hair ornaments), hair elastics; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers.

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

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

Switzerland, 10/07/2014, No. 663895 שוויץ, 10/07/2014, מספר 663895

Class: 26 סוג: 26

כ"ז אב תשע"ו - 62231/08/2016



Trade Mark No. 274398 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; brassards; 
hair accessories, namely hair bands, barrettes (hair 
slides), hair bows, hair pins, hair ribbons, scrunchies 
(elastic hair ornaments), hair elastics; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers.

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

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

Switzerland, 10/07/2014, No. 663896 שוויץ, 10/07/2014, מספר 663896

Class: 26 סוג: 26

כ"ז אב תשע"ו - 62331/08/2016



Trade Mark No. 274399 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; brassards; 
hair accessories, namely hair bands, barrettes (hair 
slides), hair bows, hair pins, hair ribbons, scrunchies 
(elastic hair ornaments), hair elastics; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers.

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

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

Switzerland, 10/07/2014, No. 663897 שוויץ, 10/07/2014, מספר 663897

Class: 26 סוג: 26

כ"ז אב תשע"ו - 62431/08/2016



Trade Mark No. 274400 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245376 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; brassards; 
hair accessories, namely hair bands, barrettes (hair 
slides), hair bows, hair pins, hair ribbons, scrunchies 
(elastic hair ornaments), hair elastics; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers.

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

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

Switzerland, 10/07/2014, No. 667147 שוויץ, 10/07/2014, מספר 667147

Class: 26 סוג: 26

כ"ז אב תשע"ו - 62531/08/2016



Trade Mark No. 274401 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245377 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; brassards; 
hair accessories, namely hair bands, barrettes (hair 
slides), hair bows, hair pins, hair ribbons, scrunchies 
(elastic hair ornaments), hair elastics; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers.

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

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

Switzerland, 10/07/2014, No. 667148 שוויץ, 10/07/2014, מספר 667148

Class: 26 סוג: 26

כ"ז אב תשע"ו - 62631/08/2016



Trade Mark No. 274402 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245395 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 62731/08/2016



Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware and computer 
programs; computer hardware and computer 
programs that integrate natural language processing 
(NLP), computational linguistics (CL), information 
retrieval (IR), analytics and machine learning (ML) 
which is capable of understanding general human 
queries and formulating responses; magnetic tape 
units (IT), magnetic tapes, printed circuits, integrated 
circuits, computer keyboards, compact disks (audio-
video), optical disks, couplers (IT), floppy disks, 
magnetic data media; computer hardware, namely, 
video screens, scanners, printers for use with 
computers, interfaces (IT), readers (IT), software 
(recorded programs), microprocessors, modems, 
monitors (hardware), computers, computer 
memories, peripheral computer devices, recorded 
computer programs and software; adapters for 
computers; computer components; data processing 
equipment; semi-conductors; electronic data media 
that can be processed by machine; magnetic disks; 
hard disk drives; tape recorders; calculating 
machines; cash registers; facsimile machines; video 
game software; video recorders; videotapes; electric 
cells and electric batteries; computer chips; boards 
for integrated circuits; computer accessories, namely 
communication servers; carrying cases for 
computers; interface cards for computers; computer 
cables and computer cable parts; fax modem cards 
for computers; computer accessories, namely, screen 
filters, computer mouse pads, electric converters, 
namely, digital-to-analog, analog-to-digital and step-
by-step voltage switches, pagers, computer joysticks, 
computer mice; electronic publications, namely 
books, magazines and manuals containing 
information in connection with computer technology; 
integrated circuit cards and smart cards, integrated 
circuit adapters and smart card adapters; readers for 
integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers; electric power supply apparatus; 
projectors (projection apparatus); remote controllers 
for computers; inverters, surge protectors and 
uninterruptible power supply devices; point-of-sale 
terminals; computer operating system software; 
software for accessing a global computer network; 
database management software; document 
management software; software for locating, 
recovering and receiving text, electronic documents, 
graphic illustrations and audiovisual information on 
company-scale internal computer networks and on 
local, wide-area and global computer networks; 
software for developing and software for designing 
websites and user manuals, in electronic format, sold 
as a set; documentation and instruction manuals 
recorded on electronic data media that can be 
operated by machine and relating to computers or 
computer programs.

כ"ז אב תשע"ו - 62831/08/2016



Class: 16 סוג: 16

Instructional and teaching material (except 
apparatus); documentation and publications about 
computers and computer programs; manuals 
[handbooks]; printed publications; books; magazines; 
periodicals; newspapers; printing products (printed 
matter); printed matter relating to computer 
equipment, software and related services; manuals, 
pamphlets, magazines, information bulletins, inserts 
for newspapers, booklets, all in connection with 
software, computers, computer system hardware, 
equipment for networks, telecommunications, 
information technology, word processing, database 
management, multimedia, entertainment and e-
commerce equipment.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; sales promotion (for others); business 
management and consultancy; business information; 
distribution of prospectuses; distribution of samples; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; systematization 
of data in a central file; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial services; financial 
affairs; monetary affairs; banking affairs; real estate 
affairs; hire-purchase financing services; capital 
investment; financial consultancy services; stock 
exchange quotations; stock exchange brokerage; 
loans (financing); financial information and 
operations; financial transactions; raising capital; 
fund management and investment services; savings 
services; actuarial services; factoring; credit 
agencies; real estate appraisals; real property 
management.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair and installation of 
computer hardware, maintenance of computer 
hardware.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; electronic message 
delivery services; communication by computer 
terminals; electronic mail; news and information 
agencies; telecommunication and electronic 
messaging services via computer networks; 
computer-aided transmission of data; 
telecommunication services enabling commercial 
interaction over a global computer network; 
interconnection of computers and software, namely 
connection by means of telecommunication or 
computer cables and software with one another.

כ"ז אב תשע"ו - 62931/08/2016



Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment; training; organization and 
conducting of conferences; seminars; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
production of radio and television programs; sporting 
and cultural activities; educational services, namely 
the conducting of courses, seminars, conferences 
and workshops in the field of computers, information 
technology, audio and image processing technology, 
telecommunication and global computer networks; 
training in the field of computer operation and 
information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the form of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely 
online computer game services; conducting of 
entertainment presentations, namely, real-time 
sporting competitions via a global computer network; 
conducting of entertainment presentations, namely, 
provision of demonstrations on web sites featuring 
museum exhibitions, sporting events, art gallery 
exhibitions, concerts and musical recordings; editing 
of books and journals; production of shows and films; 
organization and conducting of conferences, 
symposiums, congresses; conducting of exhibitions 
for cultural or educational purposes; booking of seats 
for shows.

כ"ז אב תשע"ו - 63031/08/2016



Class: 42 סוג: 42

Computer programming; cloud computing; software 
design, updating and maintenance; computer 
hardware and software design for others and 
assistance services in the field of computers provided 
by computer specialists; computer services; 
computer services, namely, design, creation and 
maintenance of websites for others; computer 
systems design services; computer systems design 
services, namely design of computer systems that 
integrate natural language processing (NLP), 
computational linguistics (CL), information retrieval 
(IR), analytics and machine learning (ML) which is 
capable of understanding general human queries and 
formulating responses; computer services for 
debating technologies; analysis of computer systems, 
integration of computer networks and databases, 
computer programming services for others, all 
relating to commercial interactions on global 
computer networks; technical support services, 
namely repair of operating systems and computer 
programs provided by computer technicians; testing 
of computer programs (software) and hardware 
(quality control and technical control); technical 
project studies in the field of computer hardware and 
software; computer consulting in connection with 
computer hardware, namely consulting in computer 
research and development; computer system 
analysis; computer advice and assistance concerning 
Internet use; rental of computers and software; 
scientific and industrial research, namely, research 
and development of new products, biological 
research, bacteriological research, chemical 
research, cosmetics research, mechanical research, 
geological research, technical research, 
pharmaceutical research, scientific research for 
medical purposes; computer support services in the 
field of computers provided by computer specialists; 
design, installation and maintenance of computer 
networks.

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

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

France, 28/05/2014, No. 14/4094254 צרפת, 28/05/2014, מספר 14/4094254

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: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 63131/08/2016



 Owners

Name: International Business Machines Corporation

Address: New Orchard Road, Armonk NY 10504, U.S.A.

(Corporation constituée et régie par les lois de l'Etat de   
New York, USA Corporation)

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 63231/08/2016



Trade Mark No. 274403 מספר סימן

Application Date 17/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245396 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

All-purpose cleaners; anti-static dryer sheets; baby 
bubble bath; baby hair conditioner; baby hand soap; 
baby lotion; baby oil; baby shampoo; baby wipes; 
body lotion; body oil; body wash; cleaning agents for 
cleaning surfaces; detergent soap; dish detergents; 
dishwasher detergents; dishwashing detergents; 
fabric softeners for laundry use; face and body 
lotions; facial lotion; facial moisturizer with SPF; fruit 
and vegetable wash; hair sprays; hand soaps; 
laundry detergent; laundry soap; lip balm; liquid soap; 
liquid soaps for hands and face; liquid soaps for 
hands, face and body; non-medicated diaper rash 
cream; rinse agents for dishwashing machines; 
soaps and detergents; soaps for babies; soaps for 
body care; soaps for household use; soaps for 
personal use; stain removers; sunscreen cream; bar 
soap; cleaner for use on floors and windows; 
deodorants and antiperspirants; make-up remover; 
mouthwashes; non-medicated skin care preparations, 
namely, nipple cream; room fragrances; tooth paste.

Class: 5 סוג: 5

Anti-insect spray; antibacterial alcohol skin sanitizer 
gel; baby diapers; disposable baby diapers; insect 
exterminating agents; insect repellents (based on 
intent to use) air deodorizer; breast pads; breast-
nursing pads; disinfectant bathroom cleaners; 
feminine hygiene pads; infant formula; inserts 
specially adapted for cloth infant diapers made of 
paper; menstruation pads; menstruation tampons; 
nursing pads; rubbing compound for medical and/or 
therapeutic use; tampons; vitamins.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods, namely, eco-friendly baby products, 
baby bath products, baby diaper products, baby body 
care products and household cleaning products; 
providing consumer product information via the 
internet or other communications networks; 
computerized on-line ordering services featuring a 
wide variety of consumer goods, namely, eco-friendly 
baby products, baby bath products, baby diaper 
products, baby body care products and household 
cleaning products.

כ"ז אב תשע"ו - 63331/08/2016



 Owners

Name: The Honest Company, Inc.

Address: 12130 Millennium Drive, Suite 500, Playa Vista 
CA 90094, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

כ"ז אב תשע"ו - 63431/08/2016



Trade Mark No. 274404 מספר סימן

Application Date 29/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245407 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lumanetix Pty Ltd

Address: L13 190 Queen St, Melbourne VIC 3000, 
Australia

(Australia Company Limited by Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software and computer hardware products including 
search applications, business and data intelligence 
applications; search engine software; software to 
consolidate, search and visualize structured data 
from multiple databases.

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

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

Australia, 22/07/2014, No. 1636001 אוסטרליה, 22/07/2014, מספר 1636001

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 63531/08/2016



Trade Mark No. 274405 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245417 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YUEQING ONESTO ELECTRIC CO., LTd.

Address: Jiangjiaqiao,North Baixiang, Yueqing, 325600 
Wenzhou, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Signal lanterns; watt-hour meters; switches, electric; 
circuit breakers; instrument transformers; fuses; 
stabilized voltage power supply; relays, electric; 
plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; distribution boxes [electricity]; lightning 
arresters; measuring instruments.

Class: 11 סוג: 11

Lamps; searchlights; stage lamps and lanterns; 
daylight fluorescent lamp tubes; light bulbs; 
ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; air conditioning apparatus; hydrants; 
water towers; water-pipes for sanitary installations.

כ"ז אב תשע"ו - 63631/08/2016



Trade Mark No. 274406 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245420 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"ז אב תשע"ו - 63731/08/2016



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. 86428654 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428654

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 63831/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of an otter in a diving position with 
its head facing forward and its tail curled under its 
body, followed by the word "OTTERBOX".

 Owners

Name: Otter Products, LLC

Address: 209 S. Meldrum St., Fort Collins CO 80521, 
U.S.A.

(Colorado, United States Ltd Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 63931/08/2016



Trade Mark No. 274408 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245437 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DÖHLER GmbH

Address: Riedstrasse 7-9, 64295 Darmstadt, Germany

(GmbH (limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; beers 
and mixed drinks containing 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, 20/05/2014, No. 012890448 האיחוד האירופי, 20/05/2014, מספר 012890448

Class: 32 סוג: 32

כ"ז אב תשע"ו - 64031/08/2016



Trade Mark No. 274410 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Curative Medical Technology Inc.

Address: 9 Peiyuan Road, New District, Suzhou, 215163 
Jiangsu, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters; cannulae; hypodermic syringes; medical 
apparatus and instruments; physiotherapy apparatus; 
respirators for artificial respiration; apparatus for 
artificial respiration; diagnostic apparatus for medical 
purposes; anaesthetic masks; aerosol dispensers for 
medical purposes.

כ"ז אב תשע"ו - 64131/08/2016



Trade Mark No. 274411 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245468 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cabot Norit Americas Inc

Address: 3200 University Avenue, Marshall TX 75670, 
U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Activated carbon-containing products, namely, 
chemical compositions comprising activated carbon, 
binding agents and filtration aid, for purification of 
liquids.

כ"ז אב תשע"ו - 64231/08/2016



Trade Mark No. 274413 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245474 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cloud Comfort Resorts Shoes Inc.

Address: Suite 103, One Ames Court, Plainview NY 
11803, U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, book bags, sports bags, tote bags, travel 
bags, wallets, handbags, and umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Footwear; clothing, namely, shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweaters, dresses, scarves, men's suits, 
women's suits, coats, jackets; headwear; and hats.

כ"ז אב תשע"ו - 64331/08/2016



Trade Mark No. 274415 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245490 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and light blue.

 Owners

Name: KROSS SA

Address: Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

(Poland Spolka Akcyjna)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, tricycles, mopeds, scooters, bicycle carts, 
parts and fittings for two-wheeled vehicles, covers, 
guards, single and multi-slot racks, supports, carriers, 
luggage nets, safety chairs for children, baskets, 
trailers, anti-glare devices, bicycle pumps, 
mudguards, mirrors, bicycle bells and horns, direction 
signals, bicycle stands, spoke clips for wheels, all for 
two-wheeled vehicles.

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

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

Poland, 10/07/2014, No. Z.430985 Z.430985 פולין, 10/07/2014, מספר

Class: 12 סוג: 12

כ"ז אב תשע"ו - 64431/08/2016



Trade Mark No. 274418 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hipp & Co

Address: Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln, 
Switzerland

(CH limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Protein preparations extracted from vegetable and 
animal products for medical purposes for human 
consumption; pharmaceutical products; dietetic 
substances for children and invalids, adapted for 
medical use; food for babies, including fruit purees 
and vegetable purees; lotions, creams and bath 
preparations for medical purposes, in particular 
intended for babies and infants; breast-nursing pads; 
nutritional supplements for medical and/or non-
medical purposes, with a base of proteins, fats, 
carbohydrates and/or roughage, with added vitamins, 
fatty acids, minerals, trace elements, either simply or 
in combination.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/02/2015, No. 302015012857 גרמניה, 20/02/2015, מספר 302015012857

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 64531/08/2016



Trade Mark No. 274420 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245556 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

(joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Kettles, electric; coffee machines, electric; coffee 
percolators, electric.

Class: 21 סוג: 21

Coffee filters, non-electric; coffee pots, non-electric; 
coffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/10/2014, No. 30 2014 061 808 גרמניה, 02/10/2014, מספר 808 061 2014 30

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

כ"ז אב תשע"ו - 64631/08/2016



Trade Mark No. 274422 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245584 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAMMONTANA S.p.A.

Address: Via Tosco Romagnola, 56, I-50053 EMPOLI, 
Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Edible ices; ice lollies; frosting mixes; sorbets; ice 
cream cakes; ice cream stick bars; iced cakes, chilled 
desserts; ice cream sandwiches.

Class: 43 סוג: 43

Catering services, ice cream parlour services.

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

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

Italy, 16/12/2014, No. MI2014C011560 MI2014C011560 איטליה, 16/12/2014, מספר

Class: 30 סוג: 30

Class: 43 סוג: 43

כ"ז אב תשע"ו - 64731/08/2016



Trade Mark No. 274424 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245592 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, white, dark green, orange, light brown 
and light yellow.

The background appears in yellow and green colors; 
in the left and right parts of the image appear lemon 
trees; in the central part appear image of lemon and 
a verbal element in Cyrillic characters transliterated 
as "Tsitron".

 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

Sweetmeats [candy].

כ"ז אב תשע"ו - 64831/08/2016



Trade Mark No. 274425 מספר סימן

Application Date 23/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245594 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in relation to soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments.

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

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

European Union, 24/07/2014, No. 013109798 האיחוד האירופי, 24/07/2014, מספר 013109798

Class: 14 סוג: 14

Jewellery.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in relation to jewellery.

European Union, 22/01/2015, No. 013663117 האיחוד האירופי, 22/01/2015, מספר 013663117

Class: 3 סוג: 3

Class: 14 סוג: 14

Precious stones; horological and chronometric 
instruments.

כ"ז אב תשע"ו - 64931/08/2016



 Owners

Name: Nourah AlFaisal Holdings

Address: 47 boulevard de Courcelles, F-75008 Paris, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Class: 35 סוג: 35

Retail services in relation to soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
precious stones, horological and chronometric 
instruments.

כ"ז אב תשע"ו - 65031/08/2016



Trade Mark No. 274428 מספר סימן

Application Date 21/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245638 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer firmware, in 
particular operating system programs, data 
synchronization programs and application 
development tool programs, in particular for mobile 
handsets, personal, tablet and handheld computers; 
computer programs, in particular for personal 
information management and for managing, 
transmitting, receiving, reading, encrypting and 
decrypting of data and documents, in particular for 
mobile handsets, personal, tablet and handheld 
computers; database management software, 
character recognition software, telephony 
management software, electronic mail and 
messaging software; database synchronization 
software; electronic and digital document managers 
for managing, transmitting, receiving, reading, 
encrypting and decrypting of data and documents, in 
particular for mobile handsets, personal, tablet and 
handheld computers; electronic organizers; computer 
hardware and software for providing of an electronic 
or digital document manager, in particular for 
managing, transmitting, receiving, reading, 
encrypting and decrypting of data and documents, in 
particular for mobile handsets, personal, tablet and 
handheld computers; computer software for 
document management; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images; 
magnetic data carriers; computer peripheral devices; 
magnetic and optical data carriers; data processing 
apparatus and computers; computer operating 
programs; computer programs; electronic 
publications [downloadable].

כ"ז אב תשע"ו - 65131/08/2016



Class: 35 סוג: 35

Document management, namely computerized data 
management; updating, maintenance, 
systematization and compilation of data in computer 
databases; advertising; marketing (sales research); 
direct marketing; business management; business 
administration; business consultancy; office 
functions; computerized file management; market 
research; opinion polling; arranging of commercial 
transactions, including within the framework of e-
commerce; arranging of contracts, for others, for the 
buying and selling of goods; arranging of contracts, 
for others, for the providing of services; arranging of 
commercial and business contacts, including online; 
research in computer files [for others], business 
research; administrative processing of purchase 
orders.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, in particular by means of 
platforms and portals on the Internet; providing 
access to a global computer network; providing 
access to computer programs in data networks; 
providing access to information on the Internet; 
providing access to an electronic and digital 
document manager on the Internet, in particular for 
managing, transmitting, receiving, reading, 
encrypting and decrypting of data and documents, in 
particular for mobile handsets, personal, tablet and 
handheld computers; electronic mail services; 
communication by computer terminals; computer-
aided transmission of messages and images; 
telecommunications routing and junction services; 
rental of telecommunications equipment; rental of 
message sending apparatus; rental of 
telecommunications apparatus; leasing of access 
time to global computer networks; providing access 
to databases; forwarding of messages of all kinds to 
Internet addresses (web messaging).

כ"ז אב תשע"ו - 65231/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, yellow and white.

 Owners

Name: Deutsche Post AG

Address: Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, 
Germany

(public limited company)

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software, in particular design of electronic and digital 
document managers for managing, transmitting, 
receiving, reading, encrypting and decrypting of data 
and documents, in particular for mobile handsets, 
personal, tablet and handheld computers; updating of 
computer software, updating of websites; 
administration of user rights in computer networks; 
consultancy with regard to the design of homepages 
and Internet pages; telecommunications engineering 
consultancy; providing search engines for the 
Internet; computer hardware and software 
consultancy; consultancy in the field of computers; 
computer systems analysis; design and creation of 
homepages and Internet pages; design of computer 
software; encryption, decryption, synchronization, 
compression and encoding of electronic mails, 
messages and documents, which are sent 
electronically/digitally; computer virus protection; 
providing temporary use of non-downloadable 
premastering software for editing, formatting and 
transfer of data onto blank CDs; electronic data 
security; computer programming; design and 
maintenance of websites for others; installation and 
maintenance of software; installation and 
maintenance of software for Internet access; 
configuration of computer networks by means of 
software; conversion of computer programs and data 
[other than physical alteration]; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; server 
administration; quality control; computer security 
services for protection against illegal network access; 
technical consultancy in the field of computer 
hardware and software; technical project studies; 
technical project management in the field of 
electronic data processing; rental and maintenance 
of memory space for websites, for others (hosting); 
rental of computers; rental of computer software; 
rental of computers for data processing; rental of web 
servers; maintenance of computer software; recovery 
of computer data; providing or rental of electronic 
memory space (webspace) on the Internet; electronic 
data storage; electronic storage services for archiving 
databases, images and other electronic data.

כ"ז אב תשע"ו - 65331/08/2016



Trade Mark No. 274429 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245661 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, 
black, yellow, light yellow, white and dark green.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 1804, 55 %. separately, but in 
the combination of the mark.

The mark includes the word "BABAYEVSKY" (in 
Cyrillic), "-1804-", "55 %" and images - original image 
of the old building, pieces of confectionery with 
almonds, abstract paintings.

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company 
"Confectionary Concern Babayevsky"

Address: ul. Malaya Krasnoselskaya 7, RU-107140 
Moscow, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate.

כ"ז אב תשע"ו - 65431/08/2016



Trade Mark No. 274430 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245662 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, 
black, yellow, light yellow, white and dark blue.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 1804, 55 %. separately, but in 
the combination of the mark.

The mark includes the word "BABAYEVSKY" (in 
Cyrillic), "-1804-", "55 %" and images - original image 
of the old building, pieces of confectionery with 
hazelnuts, abstract paintings.

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company 
"Confectionary Concern Babayevsky"

Address: ul. Malaya Krasnoselskaya 7, RU-107140 
Moscow, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate.

כ"ז אב תשע"ו - 65531/08/2016



Trade Mark No. 274436 מספר סימן

Application Date 27/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245692 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Erbak-Uludağ İçecek Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi

Address: Yenice Sanayi Bölgesi,Turgut Özal Mahallesi, 
Ova caddesi No:4, İnegöl Bursa, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soda pops, fruity soda pops, soft drinks, fruit and 
vegetable juices, fruit extracts, concentrated fruit 
juice.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/09/2014, No. 2014/71423 טורקיה, 02/09/2014, מספר 2014/71423

Class: 32 סוג: 32

כ"ז אב תשע"ו - 65631/08/2016



Trade Mark No. 274437 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245693 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Electronic storage of data; electronic storage of data, 
text, images, audio, and video; storage services for 
archiving, sharing and the synchronization of 
electronic data.

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

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

Jamaica, 02/06/2014, No. 64862 ג'מאייקה, 02/06/2014, מספר 64862

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 65731/08/2016



Trade Mark No. 274439 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245698 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

Component parts for firearms, namely, gun stocks; 
component parts for gun stocks.

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

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

U.S.A., 10/11/2014, No. 86449976 ארה"ב, 10/11/2014, מספר 86449976

Class: 13 סוג: 13

כ"ז אב תשע"ו - 65831/08/2016



Trade Mark No. 274441 מספר סימן

Application Date 25/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245726 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eastman Kodak Company

Address: 343 State Street, Rochester NY 14650, U.S.A.

(New Jersey, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Printing machines for commercial or industrial use; 
printing plates; printing presses; laminating machines 
for industrial use.

כ"ז אב תשע"ו - 65931/08/2016



Trade Mark No. 274442 מספר סימן

Application Date 29/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245729 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CHL Industries, LLC

Address: 4913 Southern Hills Drive, Frisco TX 75034, 
U.S.A.

(Texas, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetic, personal care, and pharmaceutical 
products.

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

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

U.S.A., 13/11/2014, No. 86453500 ארה"ב, 13/11/2014, מספר 86453500

Class: 1 סוג: 1

כ"ז אב תשע"ו - 66031/08/2016



Trade Mark No. 274443 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245752 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and black.

 Owners

Name: GENERAL FILTER ITALI S.P.A.

Address: Via Emilia, 23, Zai S. Gottardo, I-31038 PAESE 
(TV), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Filters for industrial and household use; water filters; 
air filters; dust filters; air filters for air conditioning 
units; power filters for airconditioning; power filters for 
water purification; filters for use with apparatus 
heating; filters for use with apparatus for ventilating; 
filters for air conditioning; water treatment filters; 
filters for use with lighting apparatus; filters for 
cleaning gases; filters for water purifiers; filters for 
cleaning air.

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

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

European Union, 20/08/2014, No. 013187927 האיחוד האירופי, 20/08/2014, מספר 013187927

Class: 11 סוג: 11

כ"ז אב תשע"ו - 66131/08/2016



Trade Mark No. 274444 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245784 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pop Bar

Address: 5 Carmine Street, New York NY 10014, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Gelato, ice cream, sorbet and frozen yogurt.

כ"ז אב תשע"ו - 66231/08/2016



Trade Mark No. 274446 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245805 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; albums; forms, printed; note books; 
loose-leaf binders; posters; pamphlets; booklets; 
packing paper; signboards of paper or cardboard; 
newspapers; periodicals; printed publications; 
calendars; geographical maps; catalogues; books; 
envelopes [stationery]; adhesive bands for stationery 
or household purposes; paper ribbons; greeting 
cards; postcards; conical paper bags; writing cases 
[sets]; office requisites, except furniture; writing 
instruments; prospectuses; handbooks [manuals]; 
flyers; flags of paper; stamps [seals].

Class: 35 סוג: 35

Business efficiency expert services; opinion polling; 
marketing studies; business information; 
computerized file management; business 
investigations; business research; marketing 
research; news clipping services; business 
management and organization consultancy; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; auctioneering; economic 
forecasting; dissemination of advertising matter; 
public relations.

Class: 36 סוג: 36

Capital investments; financial information; financial 
consultancy; stock exchange quotations; financial 
management; securities brokerage; charitable fund 
raising; trusteeship; financing services.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of colloquiums; arranging 
and conducting of congresses; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of seminars; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting of 
symposiums.

כ"ז אב תשע"ו - 66331/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light grey, blue, red and black.

 Owners

Name: Limited Liability Company "RDIF Management 
Company"

Address: Prospect Akademika Sakharova 9, RU-107996 
Moscow, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 66431/08/2016



Trade Mark No. 274448 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245829 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word, which is translated as 
"Roundelay"; the word, which is translated as 
"Roundelay" is performed in black color, title letters, 
Cyrillic alphabet.

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr"

Address: ul. Malaya Krasnosclskaya,,d. 7, str. 24, RU-
107140 Moscow, Russian Federation

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, namely caramels [candy]; sweetmeats 
[candy]; chocolate; pralines.

כ"ז אב תשע"ו - 66531/08/2016



Trade Mark No. 274450 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245898 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; posters; drawing pads; loose-leaf 
binders; engravings; bookmarkers; graphic 
representations; calendars; pencils; pencil lead 
holders; transfers [decalcomanias]; paintings 
[pictures], framed or unframed; cards, namely flash 
cards, activity cards, picture cards; catalogues; 
envelopes [stationery]; paint boxes [articles for use in 
school]; architects' models; postage stamps; painters' 
easels; bibs of paper; stickers [stationery]; book 
covers; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; papier mâché; bookends; graphic 
reproductions; writing or drawing books; stencil 
plates; photo-engravings; photographs [printed]; 
children diaries including scrapbooking and photo 
album features; girl diaries; travel diaries; new year 
diaries; cook diaries; albums, namely, albums for 
new born babies memories recording, baby albums, 
baby albums on board including textile, foil and 
plastic elements and photo album features, albums 
for stickers; almanacs; atlases, including children 
atlases, human body atlases; note books; 
geographical maps; books, namely, fiction children 
books, books with classic literature for children, 
poetry children books, fairy tale children books, 
novelty books, health care literature, cook books, 
hobby books, comic books, copybooks, scrapbooks, 
song books, musical and sound EVA foam books, 
EVA foam books, books for parents with baby 
upbringing guide, encyclopedias, including illustrate 
encyclopedias, books on board, including books on 
board with textile and plastic elements, picture books, 
including books on paper and books on board, books 
with animated board elements, board books with 
flaps, board books with slides, musical and sound 
board books, kits comprising children's colouring 
books, paint boxes and paints brushes, printed books 
for use with children's multiple activity toys, bath 
books for babies; children gift books, books with 3D 
board elements, interactive children fiction and non-
fiction books, including historical books with 3D paper 
or board elements, animated paper or board 
elements, flaps, envelopes and textile elements, 
interactive children fiction and non-fiction books, 
including historical books, on board, children 
educational books, children encyclopedias, children 
reference books, children activity books, including 
sheets with stickers, tracing paper, copying paper, 
plastic and board stencils, children books with paper 
and board press-out models (model books), children 

כ"ז אב תשע"ו - 66631/08/2016



books with paper and board press-out models, 
including textile and cloth elements, children activity 
books with laminated pages, including children 
activity books with laminated pages and a pen, 
children activity books with balloons and air pump in 
a kit, children activity sets, including plastic, EVA 
foam, wooden elements, pens and pencils, children 
dictionary of foreign languages with pictures, children 
colouring books, including doodle books, mandalas 
books and patterns books, children colouring books, 
including tracing paper and copying paper, children 
colouring books with pencils in a blister, children 
colouring books with crayons in a blister, children 
colouring books with paints in a kit, with paints and 
brush in a kit, children colouring books with pages 
that change colour under water influence, children 
sticker books, including stickers on paper, sticker on 
plastic, sticker on foil and sticker on silicone; tear-off 
calendars; toy modeling dough.
Class: 28 סוג: 28

Jigsaw puzzles; dominoes; toys, namely, action 
figure toys, bath toys, children's multiple activity toys, 
electronic novelty toys, namely, toys that 
electronically record, play back, and distort or 
manipulate voices and sounds, infant development 
toys, inflatable bath toys, positionable printed toy 
figures for use in games, positionable printed toy 
figures for use in puzzles, positionable three 
dimensional toys for use in games, rubber character 
toys, stacking toys, talking toys, tesselation toys, toy 
bakeware and cookware, toy clocks and watches, 
water squirting toys, water toys, wind-up toys; plush 
toys; games, namely board games, card games, 
educational card games, memory games, playing 
cards and card games, positionable printed toy 
figures for use in games, printed positionable toys for 
use in children's board games; kaleidoscopes; 
building blocks [toys], namely, electronic toy building 
blocks that light up as a night light, toy building 
blocks; puppets; toy masks; theatrical masks; scale 
model vehicles; rattles [playthings], namely, baby 
rattles, baby rattles incorporating teething rings, 
infant's rattles; toy books with incorporated plastic or 
rubber toys.

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods, including by means of an 
on-line retail store; presentation of goods on 
communication media for retail purposes, namely 
presentation of goods by means of an online retail 
store; sales promotion for others; sample distribution; 
dissemination of advertising matter; on-line 
advertising on a computer network; advertisement 
services by mail; administrative processing of 
purchase orders.

Class: 39 סוג: 39

Parcel delivery; delivery of goods; delivery of goods 
by mail order; courier services [messages or 
merchandise]; storage of goods.

כ"ז אב תשע"ו - 66731/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and black.

The combined mark includes the word element 
«Labirint» located in a red rectangle and a figurative 
element that is in the form of a stylized sun, which 
reads a book. On the title page of the book there is a 
capital letter of the Russian alphabet "L". The 
figurative element is located after the letter «L». The 
word element "Labirint" is a transliteration of the 
Russian word (translation into English - "Labyrinth"), 
which is part of the company name of the Applicant.

Red, white and black. The rectangle is red. The 
figurative element is black and white. The word 
"Labirint" is white.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Upravlyayushchaya kompaniya 
Labirint"

Address: proezd Odoevskogo, 3, b. 7, RU-117574 
Moscow, Russian Federation

(RU LIMITED LIABILITY COMPANY)

כ"ז אב תשע"ו - 66831/08/2016



Trade Mark No. 274454 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245934 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Porcelain; earthenware; table plates; saucers; bowls; 
cups; egg cups; salad bowls; soup bowls; sugar 
bowls; tableware services; epergnes (table 
centerpieces); goblets; drinking vessels; drinking 
glasses; fruit cups; dessert cups; coffee services; 
non-electric coffeepots; non-electric percolators; 
pitchers; butter-dish covers; butter dishes; cheese-
dish covers; spice sets; vegetable dishes; flasks; 
glass jars [carboys]; insulating flasks; refrigerating 
bottles; ice pails [coolers]; shakers; decanters; 
coasters not of paper and other than table linen; beer 
mugs; napkin rings; bottle cap removers; bottle 
openers; corkscrews; bottle pourers; champagne 
tongs; tea caddies; tea infusers; tea strainers; 
teapots; trays for household use; cruet stands for oil 
and vinegar; salt cellars; pepper pots; hand-operated 
mills for household use; baskets for domestic use; 
bread baskets; bread boards; table mats (tableware); 
coasters; crumb trays; bottle stands; glassware; 
dishes; hot pots, not electrically heated; champagne 
flutes; cups of paper; cups of plastic; menu card 
holders; champagne buckets; utensils for household 
use; kitchen utensils; cooking pot sets; frying pans; 
earthenware saucepans; drinking flasks for travelers; 
non-electric portable coldboxes; cold packs for 
keeping food and beverages cold; fitted picnic 
baskets, including dishes; boxes of metal for 
dispensing paper towels; soap dispensers; toilet 
paper dispensers; paper tissue dispensers; thermally 
insulated containers for food.

כ"ז אב תשע"ו - 66931/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light brown, white and orange.

 Owners

Name: ECF

Address: 1 et 3 rue René Clair -,BP 84, Zac des Radars, 
F-91355 Grigny Cedex, France

(France Société par actions simplifiée)

Class: 35 סוג: 35

Services provided by a franchiser, namely assistance 
in running or managing an industrial or commercial 
company in the field of materials and equipment for 
the hotel and catering sectors; the bringing together 
for the benefit of others [excluding the transport 
thereof] of goods in the field of materials and 
equipment for the hotel and catering sectors, namely 
porcelain, earthenware, table plates, saucers, bowls, 
cups, egg cups, salad bowls, soup bowls, sugar 
bowls, tableware services, epergnes, goblets, 
drinking vessels, drinking glasses, fruit cups, dessert 
cup, coffee services, non-electric coffeepots, non-
electric percolators, pitchers, butter-dish covers, 
butter dishes, cheese-dish covers, spice sets, 
vegetable dishes, flasks, jars, insulating flasks, 
refrigerating bottles, ice buckets, shakers, decanters, 
coasters, beer mugs, napkin rings, bottle cap 
removers, bottle openers, corkscrews, pourers, 
champagne tongs, tea caddies, tea infusers, tea 
strainers, teapots, trays for household use, cruet 
stands for oil and vinegar, salt cellars, pepper pots, 
hand-operated mills for household use, baskets for 
domestic use, bread baskets, bread boards, table 
mats [tableware], coasters, crumb trays, bottle 
stands, glassware, dishes, hot pots, not electrically 
heated, champagne flutes, cups of paper, cups of 
plastic, menu card holders, champagne buckets, 
utensils for household use, kitchen utensils, cooking 
pot sets, thermal insulated containers for food or 
beverages, frying pans, earthenware saucepans, 
drinking flasks for travelers, non-electric portable 
coolers, cold packs for keeping foodstuffs cold, picnic 
baskets [dishware], boxes of metal for dispensing 
paper towels, soap dispensers, toilet paper 
dispensers and paper tissue dispensers.

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

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

European Union, 21/08/2014, No. 13190061 האיחוד האירופי, 21/08/2014, מספר 13190061

Class: 21 סוג: 21

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 67031/08/2016



Trade Mark No. 274455 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1245943 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: T.D.O.T. Industries & Int'l Trade Ltd.

Address: C/o Kia Kamran P.C., 1900 Avenue of the 
Stars, 25th Floor, Los Angeles CA 90067-4301, U.S.A.

(Israel Limited Company (Ltd.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body and beauty care cosmetics; cosmetic soaps; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic 
preparations for body care; face and body creams; 
face and body lotions; make-up; beauty serums; non-
medicated serums for use on face; anti-aging 
creams; skin masks; cosmetic preparations, namely, 
firming lotions; cosmetic preparations, namely, 
firming creams; facial cleansers; cosmetic nourishing 
creams; skin whitening creams; cosmetic 
preparations for skin renewal; skin cleansing creams; 
skin cleansing lotions; cosmetic preparations for face 
care; perfumes; fragrances; hair masks; non-
medicated hair serums; hair oils; hair shampoos and 
conditioners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 30/06/2014, No. 86324996 ארה"ב, 30/06/2014, מספר 86324996

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 67131/08/2016



Trade Mark No. 274458 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245966 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balms; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfumes; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 06/08/2014, No. 665109 שוויץ, 06/08/2014, מספר 665109

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 67231/08/2016



Trade Mark No. 274459 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 19/08/2014, No. 665652 שוויץ, 19/08/2014, מספר 665652

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 67331/08/2016



Trade Mark No. 274460 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245999 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JACOMO SA

Address: Avenue Strassburger, F-14800 DEAUVILLE, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; perfumes; toilet water; after-
shave lotions; beauty articles and products; perfumed 
soaps; body and face lotions; bath salts.

כ"ז אב תשע"ו - 67431/08/2016



Trade Mark No. 274461 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0237818 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Address: Hauptstrasse 1, 74357 Bönnigheim, Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Liability 
Company as General Partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Infinite sewing thread and yarn of polyester.

כ"ז אב תשע"ו - 67531/08/2016



Trade Mark No. 274462 מספר סימן

Application Date 27/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0509483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIRBAU, S.A.

Address: Carretera Manlleu, Km. 1, VICH, Barcelona, 
Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Laundry drying machines.

כ"ז אב תשע"ו - 67631/08/2016



Trade Mark No. 274464 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0650945 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH

Address: Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sport goggles and sunglasses.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose sports bags, travel bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothes, shoes, headwear.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles included in this class.

כ"ז אב תשע"ו - 67731/08/2016



Trade Mark No. 274466 מספר סימן

Application Date 03/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0831628 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Smalley Steel Ring Company

Address: 555 Oakwood Road, Lake Zurich, Illinois 60047, 
U.S.A.

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal retaining rings and springs formed with a single 
turn.

כ"ז אב תשע"ו - 67831/08/2016



Trade Mark No. 274468 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0890749 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BREITLING SA

Address: Schlachthausstrasse 2,,case postale 1132, CH-
2540 Granges, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, timepieces and chronometric instruments, 
time measuring instruments.

כ"ז אב תשע"ו - 67931/08/2016



Trade Mark No. 274469 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0955594 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

Downloadable computer programs.

כ"ז אב תשע"ו - 68031/08/2016



Trade Mark No. 274470 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0989148 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus and instruments (included in this 
class); data recording carriers, in particular magnetic 
data carriers; data processing equipment, computers, 
computer software, computer firmware and computer 
hardware; apparatus for recording, transmission, 
coding, decoding, processing and reproduction of 
sound or images; camcorders, photo surveillance 
cameras, network cameras, thermal imaging 
cameras, video display units, video motion detectors, 
microphones, loudspeakers and loudspeaker 
systems, monitors, video crossbars, fibre optic 
transmission modules, video distribution amplifiers; 
video and audio compression apparatus, real-time 
encoder, real-time decoder, video and audio analysis 
apparatus; video surveillance systems and apparatus 
for video surveillance systems; accessories for the 
aforementioned apparatus and systems (included in 
this class), in particular lenses, camera protection 
housings, control panels, holding and mounting 
devices; transponder systems and their components; 
wireless tracking systems and their components; 
alarm systems and their components; person and 
identity-card checking devices; software programs for 
controlling and handling of the afore-mentioned 
apparatus, instruments, devices and systems; parts 
and accessories for all afore-mentioned goods.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and systems, in particular infrared 
illuminators.

Class: 37 סוג: 37

Installation, mounting, maintenance and repair of the 
afore-mentioned goods.

כ"ז אב תשע"ו - 68131/08/2016



 Owners

Name: Geutebrück GmbH

Address: Im Nassen 7-9, 53578 Windhagen, Germany

(Germany GmbH)

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; design and development 
of computer hardware and software; hard and 
software consulting services; installation, support and 
maintenance of software; development of computer 
software for apparatus for recording, transmission, 
coding, decoding, processing and reproduction of 
sound or images data; development of computer 
software for video surveillance systems and 
apparatus for video surveillance systems; 
development of computer software for transponder 
systems, wireless tracking systems and alarm 
systems; technical consultancy and surveyor 
activities related to the aforementioned goods; 
engineering, development and project planning of the 
afore-mentioned goods; development services 
relating to new products for third parties; services of 
a software engineer, engineering, data processing 
consultancy, electronic data storage, computer 
programming.

כ"ז אב תשע"ו - 68231/08/2016



Trade Mark No. 274472 מספר סימן

Application Date 03/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1057857 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Smalley Steel Ring Company

Address: 555 Oakwood Road, Lake Zurich, Illinois 60047, 
U.S.A.

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal retaining rings.

כ"ז אב תשע"ו - 68331/08/2016



Trade Mark No. 274473 מספר סימן

Application Date 03/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1057936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Smalley Steel Ring Company

Address: 555 Oakwood Road, Lake Zurich, Illinois 60047, 
U.S.A.

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Compression springs with flat shim ends.

כ"ז אב תשע"ו - 68431/08/2016



Trade Mark No. 274474 מספר סימן

Application Date 03/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1061589 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Applicant also hereby disclaims 
any proprietary rights to the words "lox", "retaining 
rings", and the representation of the retaining rings 
shown on the label, apart from the mark as shown. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: SMALLEY STEEL RING COMPANY

Address: 555 Oakwood Road, Lake Zurich IL 60047, 
U.S.A.

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Retaining rings and locking rings for machine parts, 
such as bearings.

כ"ז אב תשע"ו - 68531/08/2016



Trade Mark No. 274475 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1069979 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Sports and traveling bags, mountaineering bags, 
backpacks/rucksacks, in particular backpacks of 
waterproof textile specially designed for skiing; sling 
bags for carrying infants, rain covers for bags; double 
bags, game bags and rucksacks for hunting; 
saddlery; walking sticks.

Class: 20 סוג: 20

Inflatable or non-inflatable camping mattresses, 
camping tables and chairs, easy chairs, benches and 
creels, not of metal, for fishing; sleeping bags for 
camping; cushions and pillows; bivouac bags; boxes 
of wood or plastic; non-metallic pales and stakes for 
camping tents.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, particularly for camping, 
tarpaulins, sails.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, gloves and caps, fishing boots; 
clothing articles for hiking, for the mountains, for 
mountaineering, for hunting, for fishing, for horseback 
riding, for winter sports and skiing.

Class: 27 סוג: 27

Insulated rugs and mats for camping.

Class: 28 סוג: 28

Sporting and gymnastic articles included in this class; 
fishing tackle, cases and covers for fishing rods; 
hunting game calls; archery implements; skis, 
bindings and sticks for downhill and cross-country 
skiing, ski brakes; sleds.

כ"ז אב תשע"ו - 68631/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and red.

 Owners

Name: IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH

Address: Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

כ"ז אב תשע"ו - 68731/08/2016



Trade Mark No. 274476 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1070764 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pedometers; reflective discs, strips and equipment 
for individual use for the prevention of road 
accidents, particularly for use while running, walking 
or training; heart-rate monitors; whistles, sports and 
sunglasses.

Class: 18 סוג: 18

Multi-purpose sports bags, belt-bags, namely waist 
bags for running; nordic walking poles; sports 
backpacks.

Class: 21 סוג: 21

Bottles, insulating or not, of metal or of plastic, 
including bottles for containing sports beverages.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; caps, gloves, jackets, 
vests, shirts, slacks, tights, shorts, headbands, 
gloves, socks, running shoes, walking shoes, cross-
country shoes, overgarments, slippers, footwear for 
ball sports; belts; clothing and footwear for indoor 
and outdoor team sports as well as for training.

Class: 28 סוג: 28

Balls for use in sports, handballs, volleyballs, 
basketballs, beach volleyballs, footballs, rugby balls, 
pumps for filling sports balls, goalkeeper gloves, 
sports training equipment, sticks for ball games 
played on the ground, floorball, field hockey sticks, 
belts for sports; games; bags adapted to the 
transport of sports items; helmets; protective vests, 
elbow guards, knee guards for use in sports, made of 
neoprene, or of textile; protective sports equipment, 
shin guards.

כ"ז אב תשע"ו - 68831/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, red.

 Owners

Name: IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH

Address: Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

כ"ז אב תשע"ו - 68931/08/2016



Trade Mark No. 274477 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1157432 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gray and blue.

 Owners

Name: IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH

Address: Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags and backpacks specially designed for sports.

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear for fitness training and 
gymnastics.

Class: 27 סוג: 27

Fitness training mats.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles included in this class, 
particularly physical exercise apparatus, body-
building apparatus, machines for physical exercises, 
chest expanders (exercisers), apparatus for 
gymnastics, as well as weights, parts and 
accessories of the aforesaid goods, all included in 
this class; bar-bells, exercise benches, balls, rings 
and elastic bands for physical exercise, stationary 
exercise bicycles and their rollers, stationary rowing 
machines; games.

כ"ז אב תשע"ו - 69031/08/2016



Trade Mark No. 274480 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1232550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELIOPOTASSE

Address: 25 place de la Réunion, F-68100 MULHOUSE, 
France

(FRANCE SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Soil fertilizers; agricultural chemicals excluding 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
horticultural chemicals, excluding fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals 
for forestry, excluding fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides.

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants; products for destroying vermin; 
fungicides, herbicides.

Class: 31 סוג: 31

Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; plant seeds 
(grains), natural plants and flowers.

כ"ז אב תשע"ו - 69131/08/2016



Trade Mark No. 274485 מספר סימן

Application Date 29/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ajjawi Commercial Stores Co.

Address: Ejah, Jenin, Palestine, Palestinian Authority

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: 32 סוג: 32

Water, all Kinds of juices and energy drinks; all 
included in class 32.

מים, כל הסוגים של מיצים ומשקאות אנרגיה; כל הנכלל בסוג 
                             .32

כ"ז אב תשע"ו - 69231/08/2016



Trade Mark No. 274498 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Vastra Malarehamnen 9, SE-151 85 Södertälje, 
Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for use 
in oncology; all included in class 5

חומרים ותכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם 
בסוג 5                                                     

כ"ז אב תשע"ו - 69331/08/2016



Trade Mark No. 274499 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Vastra Malarehamnen 9, SE-151 85 Södertälje, 
Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for use 
in oncology; all included in class 5

חומרים ותכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם 
בסוג 5                                                     

כ"ז אב תשע"ו - 69431/08/2016



Trade Mark No. 274500 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Vastra Malarehamnen 9, SE-151 85 Södertälje, 
Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for use 
in oncology; all included in class 5

חומרים ותכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם 
בסוג 5                                                     

כ"ז אב תשע"ו - 69531/08/2016



APOSENSE

Trade Mark No. 274501 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aposense LTD. שם: אפוסנס בע"מ

Address: 5-7 Haodem Street, Kiryat Matalon, P.O.B. 
7119, Petach-Tikva, 49170, Israel

כתובת : רח' האודם 5-7, קירית מטלון, ת.ד. 7119, פתח תקוה, 
49170, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical compounds for the delivery of 
molecules and drugs for the diagnosis, treatment and 
prevention of diseases associated with cell 
proliferation, cell death, protein pathology or 
neurodegeneration; all included in class 05.

תרכובות תרופתיות להעברה של מולקולות ותרופות לשם 
דיאגנוזה, טיפול ומניעה של מחלות המקושרות להתרבות 
תאים, מוות תאים, פתולוגיית חלבונים והתנוונות מוחית; 

הנכללים כולם בסוג 05.                                                     
                                                                            

כ"ז אב תשע"ו - 69631/08/2016



BELKYRA

Trade Mark No. 274504 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kythera Biopharmaceuticals, Inc.

Address: 30930 Russell Ranch Road, Westlake Village, 
California, 91362, U.S.A.

DELAWARE CORPORATION 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for reducing localized 
fat deposits; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים להפחתת משקעי שומן מקומיים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                     

כ"ז אב תשע"ו - 69731/08/2016



מפתחות גן העדן

Trade Mark No. 274507 מספר סימן

Application Date 11/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ilanit Nimni שם: אילנית נימני 

Address: 22 Ehad Bemay St., Holon, Israel כתובת : רח' אחד במאי 22, חולון, ישראל

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: 14 סוג: 14

 Jewelries; all included in class 14 תכשיטים; הנכללים בסוג 14                         

Class: 16 סוג: 16

Flyers, printed matter, teaching and instructional 
printed materials; all included in class 16

עלונים, דברי דפוס, חומרי לימוד והוראה מודפסים; הנכללים 
בסוג 16                                                                 

Class: 41 סוג: 41

Providing lectures and training in the fields of 
personal empowerment and spiritual coaching; 
organizing and providing workshops in the fields of 
personal empowerment and spiritual coaching; 
personal and spiritual coaching services; all included 
in class 41

מתן הרצאות והדרכות בתחומי העצמה אישית ואימון רוחני; 
ארגון ומתן סדנאות העצמה אישית ואימון רוחני; שירותי אימון 
אישי ורוחני; הנכללים בסוג 41                                           
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ז אב תשע"ו - 69831/08/2016



HOLYSANDS

Trade Mark No. 274517 מספר סימן

Application Date 11/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Holyasands INTL Trader and Marketing LTD. שם: הוליסנדס שיווק וסחר בינ"ל בע"מ

Address: 74 Yehuda St., Modiin, Israel כתובת : יהודה 74, מודיעין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski 
Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: יוסי סיוון ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and cosmetic preparations; skin 
moisturizers; skin creams; nourishing; skin masks; 
massage and scrub creams; beauty serums; eye 
creams; hand-creams; body lotions; body creams; 
facial moisturizers; body mud; shower gels; 
shampoos; soaps; shower creams; hair conditioner; 
baths salts; facial lotions; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי קוסמטיקה, קרם לחות לעור, קרמים 
לעור, קרמי הזנה, מסכות לעור, קרמים למסאג' ולשפשוף,  

סרום ליופי, קרמים לעיניים, קרמים לידיים, קרם לגוף, תחליבים 
לגוף, תחליבים לגוף, קרם לחות לפנים, בוץ לגוף, ג'ל למקלחת, 

שמפו, סבונים, קרמים למקלחת, מרכך שיער, מלחים  
לאמבטיה, תחליבים לפנים, הנכללים כולם בסוג 3.                 

                                  

כ"ז אב תשע"ו - 69931/08/2016



Джардианс дуо
Trade Mark No. 274521 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and 
metabolism, and blood and blood forming organs.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות בדרכי העיכול 
וחילוף החומרים, ובדם ובאיברים יוצרי דם.                           
                                                                                    

    

כ"ז אב תשע"ו - 70031/08/2016



جاردیانس دوأو

Trade Mark No. 274522 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and 
metabolism, and blood and blood forming organs.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות בדרכי העיכול 
וחילוף החומרים, ובדם ובאיברים יוצרי דם.                           
                                                                                    

    

כ"ז אב תשע"ו - 70131/08/2016



JARDIANCE DUO

Trade Mark No. 274523 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and 
metabolism, and blood and blood forming organs.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות בדרכי העיכול 
וחילוף החומרים, ובדם ובאיברים יוצרי דם.                           
                                                                                    

    

כ"ז אב תשע"ו - 70231/08/2016



Trade Mark No. 274525 מספר סימן

Application Date 11/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ANANEY CHANNELS LTD. שם: ענני ערוצים בע"מ

Address: כתובת : רח' ראול ולנברג 24, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Barak bar-shalom, Adv.

Address: 33 Montefiore st, Tel Aviv, Israel

שם: ברק בר-שלום, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 33, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; bookbinding material; photographs 
including postcard' posters, pictures; stationery; 
pencil cases, notebooks, diaries.

דברי דפוס, צרכי כריכת ספרים, צילומים, לרבות גלויות, 
פוסטרים תמונות , צרכי כתיבה, קלמרים, מחברות יומנים.       

                                                        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, and cultural activities including 
performances, television and radio programs.

בידור ותרבות, לרבות מופעים, תוכניות טלוויזיה ורדיו.             
                                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 70331/08/2016



Trade Mark No. 274527 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

 Meat, sausages, fish, poultry; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; canned and preserved olives; roasted 
and processed nuts; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk and milk products; edible oils and fats; all 
included in class 29

בשר, נקניקיות, דגים, עוף; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; זיתים בקופסא וזיתים 

משומרים; בוטנים קלויים ומעובדים; ריבות, מרקחות, לפתנים, 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם 

בסוג 29                                                                         
                          

Class: 30 סוג: 30

 Sandwiches; pretzels; salted biscuits; cakes; 
crackers; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
pasta; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ice cream; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; all included in 
class 30

 כריכים; כעכים; ביסקויטים מלוחים; עוגות; קרקרים; קפה, תה, 
קקאו ותחליפי קפה; אורז; פסטה; קמח ומוצרים העשויים 
מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידה; חרדל; חומץ; 

רטבים (נותני טעם); תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30             
                                                                                    

                            

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

 משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33     
              

Class: 35 סוג: 35

 Business management services within the 
framework of franchising; Retail and wholesale 
services for food and beverages; business 
management and business administration services 
pertaining to restaurants, bars and retail and 
wholesale services for food and beverages; all 
included in class 35

שירותי ניהול עסקים במסגרת של הענקת זכיונות; שירותי 
קמעונאות וסיטונאות בתחום המזון והמשקאות; שירותי ניהול 
עסקים וטיפול בעסקים בקשר למסעדות, ברים ולשירותי 

קמעונאות וסיטונאות בתחום המזון והמשקאות; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 70431/08/2016



Ownersבעלים

Name: THE SOURCE BREWING LTD שם: מבשלת המקור בע"מ

Address: Hamagshimim street 15, Petach Tikva, 49348, 
Israel

כתובת : רח' המגשימים 15, פתח תקוה, 49348, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 70531/08/2016



JEM'S

Trade Mark No. 274528 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE SOURCE BREWING LTD שם: מבשלת המקור בע"מ

Address: Hamagshimim street 15, Petach Tikva, 49348, 
Israel

כתובת : רח' המגשימים 15, פתח תקוה, 49348, ישראל

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: 29 סוג: 29

 Meat, sausages, fish, poultry; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; canned and preserved olives; roasted 
and processed nuts; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk and milk products; edible oils and fats; all 
included in class 29

בשר, נקניקיות, דגים, עוף; תמציות בשר; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; זיתים בקופסא וזיתים 

משומרים; בוטנים קלויים ומעובדים; ריבות, מרקחות, לפתנים, 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם 

בסוג 29                                                                         
                          

Class: 30 סוג: 30

 Sandwiches; pretzels; salted biscuits; cakes; 
crackers; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
pasta; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; ice cream; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; all included in 
class 30

 כריכים; כעכים; ביסקויטים מלוחים; עוגות; קרקרים; קפה, תה, 
קקאו ותחליפי קפה; אורז; פסטה; קמח ומוצרים העשויים 
מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידה; חרדל; חומץ; 

רטבים (נותני טעם); תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30             
                                                                                    

                            

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

 משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33     
              

Class: 35 סוג: 35

 Business management services within the 
framework of franchising; Retail and wholesale 
services for food and beverages; business 
management and business administration services 
pertaining to restaurants, bars and retail and 
wholesale services for food and beverages; all 
included in class 35

שירותי ניהול עסקים במסגרת של הענקת זכיונות; שירותי 
קמעונאות וסיטונאות בתחום המזון והמשקאות; שירותי ניהול 
עסקים וטיפול בעסקים בקשר למסעדות, ברים ולשירותי 

קמעונאות וסיטונאות בתחום המזון והמשקאות; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 70631/08/2016



NATERA

Trade Mark No. 274532 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Natera, Inc.

Address: 201 Industrial Road, Suite 410, San Carlos, CA 
94070, U.S.A.

(a Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

medical and scientific research and analysis in the 
field of genetic testing; providing medical and 
scientific research information in the field of genetic 
testing; medical laboratory services; genetic testing 
for scientific research and analysis purposes; genetic 
testing for scientific research and analysis purposes 
in the fields of human reproduction and oncology; 
providing a website featuring information in the field 
of genetic testing for scientific purposes; all included 
in class 42.

מחקר וניתוח רפואיים ומדעיים בתחום של בדיקות גנטיות; 
אספקת מידע מחקרי רפואי ומדעי בתחום של בדיקות גנטיות; 
שירותי מעבדה רפואית; בדיקות גנטיות למטרות מחקר וניתוח 
מדעי; בדיקות גנטיות למטרות מחקר וניתוח מדעי בתחומים 
של רבייה אנושית ואונקולוגיה; אספקת אתר אינטרנט הכולל 
מידע בתחום של בדיקות גנטיות למטרות מדעיות; הנכללים 

כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 44 סוג: 44

Genetic testing for medical purposes; genetic 
counseling; genetic testing for medical purposes and 
genetic counseling in the field of human reproduction; 
providing a website featuring information about 
genetic testing for medical purposes and genetic 
counseling; all included in class 44.

בדיקות גנטיות למטרות רפואיות; ייעוץ גנטי; בדיקות גנטיות 
למטרות רפואיות וייעוץ גנטי בתחום של רבייה אנושית; אספקת 
אתר אינטרנט הכולל מידע על בדיקות גנטיות למטרות רפואיות 
וייעוץ גנטי; הנכללים כולם בסוג 44.                                     
                                                                                    

                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 70731/08/2016



Trade Mark No. 274534 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NISAN - GAVRIL EFFECTIVE MONEY 
MANAGEMENT & INVESTMENTS LIMITED

שם: ניסן - גבריל אפקטיב מנהלי כספים והשקעות בע"מ 

Address: 132 Begin Rd., Tal Aviv, 6701101, Israel כתובת : דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101, ישראל

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

Financial management services; investments 
management services ; all included in class 36

שירותי ניהול כספים; שירותי ניהול השקעות ; הנכללים כולם 
בסוג 36                                                       

כ"ז אב תשע"ו - 70831/08/2016



EVA

Trade Mark No. 274538 מספר סימן

Application Date 13/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin 
54956, U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disposable postpartum underwear for women; 
breast-nursing pads.

תחתונים חד פעמיים לנשים לאחר לידה; רפידות הנקה.           
                      

כ"ז אב תשע"ו - 70931/08/2016



Trade Mark No. 274544 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק; סיגרים, סיגריות, סיגרילות, 
טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, טבק 
ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא 

למטרות רפואיות); סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק מחוממים, 
מכשירים חשמליים ורכיביהם לחימום סיגריות או טבק במטרה 
לשחרר אירוסול רווי ניקוטין לשאיפה, פריטי מעשנים, נייר 

לסיגריות, גלילים לסיגריות, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, 
נרתיקים לסיגריות, מאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף 

סיגריות, מצתים; גפרורים.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ז אב תשע"ו - 71031/08/2016



Trade Mark No. 274546 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק; סיגרים, סיגריות, סיגרילות, 
טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, טבק 
ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא 

למטרות רפואיות); סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק מחוממים, 
מכשירים חשמליים ורכיביהם לחימום סיגריות או טבק במטרה 
לשחרר אירוסול רווי ניקוטין לשאיפה, פריטי מעשנים, נייר 

לסיגריות, גלילים לסיגריות, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, 
נרתיקים לסיגריות, מאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף 

סיגריות, מצתים; גפרורים.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ז אב תשע"ו - 71131/08/2016



CIV

Trade Mark No. 274547 מספר סימן

Application Date 13/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway, New York, New York, 10012, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs 
and software; downloadable digital materials, 
namely, ring tones, wallpapers, screensavers, digital 
music files, and graphics, videos, films, multimedia 
files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer 
games, all delivered via global computer networks 
and wireless networks; pre-recorded digital media 
featuring computer games and video games, ring 
tones, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, live 
action programs, motion pictures, and animation in 
the field of video games and computer games ; all 
included in class 9

תוכנה ותוכניות משחקי וידאו ומחשב; תוכנה ותוכניות משחקי 
וידאו ומחשב הניתנים להורדה; חומרי דיגיטליים הניתנים 

להורדה, במיוחד, צלצולים, רקעים, שומרי מסך, קבצי מוזיקה 
דיגיטליים, וקבצי גרפיקה, וידאו, סרטים, ומולטימדיה, תוכניות 
פעולה חיות, סרטים, ואנימציה בתחום משחקי הוידיאו ומשחקי 
המחשב, המועברים כולם באמצעות רשתות תקשורת מחשבים 
ורשתות אלחוטיות; מדיה דיגיטלית המוקלטת מראש הכוללת 
משחקי מחשב ומשחקי וידאו, צלצולים, רקעים, שומרי מסך, 

קבצי מוזיקה דיגיטליים, וקבצי גרפיקה, וידיאו, סרטים, 
מולטימדיה, תוכניות פעולה חיות, סרטים, ואנימציה בתחום 

משחקי הוידיאו ומשחקי המחשב; הנכללים כולם בסוג 9           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring computer 
games and video games, and news, information, tips, 
hints, contests, computer interface themes, 
enhancements, audio-visual content, music, films, 
videos, television programs, animated series, and 
other multimedia materials in the field of computer 
games and video games; providing information, news 
and commentary in the field of computer games and 
video games; all included in class 41

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, אספקת אתר 
אינטרנט הכולל משחקי מחשב ומשחקי וידיאו, וחדשות, מידע, 
טיפים, רמזים, תחרויות, ערכות ממשק למחשב, שיפורים, תוכן 
אודיו-ויזאולי, מוזיקה, סרטים, וידיאו, תוכניות טלוויזיה, סדרות 
אנימציה, וחומרי מולטימדיה אחרים בתחום משחקי המחשב 
ומשחקי הוידיאו; מתן מידע, חדשות ופרשנות בתחום משחקי 
המחשב ומשחקי הוידיאו; הנכללים כולם בסוג 41                   
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ז אב תשע"ו - 71231/08/2016



WIZECELL 

Trade Mark No. 274548 מספר סימן

Application Date 13/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Medinol Ltd. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Building 8, P.O.B. 58165, Tel 
Aviv, 6158101, Israel

כתובת : קריית עתידים, בניין 8, ת.ד. 58165, תל אביב, 
6158101, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical stents, stents סטנטים רפואיים; סטנטים

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 24/11/2014, No. 86462538 ארה"ב, 24/11/2014, מספר 86462538

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 71331/08/2016



Trade Mark No. 274550 מספר סימן

Application Date 13/05/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים כחול וירוקהנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Medinol Ltd. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Building 8, P.O.B. 58165, Tel 
Aviv, 6158101, Israel

כתובת : קריית עתידים, בניין 8, ת.ד. 58165, תל אביב, 
6158101, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely stents and stent delivery 
systems

התקנים רפואיים דהיינו, סטנטים ומערכות העברת סטנט         
            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 24/11/2014, No. 86462537 ארה"ב, 24/11/2014, מספר 86462537

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 71431/08/2016



מרסי על מי שאת/ה

Trade Mark No. 274555 מספר סימן

Application Date 14/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: August Storck KG

Address: Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany

(Germany Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chocolate, chocolate products, 
pastries, ice-cream, preparations for making the 
aforementioned products; all included in class 30.

ממתקים, שוקולד, מוצרי שוקולד, מאפים, גלידות, תכשירים 
עבור הכנת המוצרים לעיל; כל הסחורות נכללות בסוג 30.       
                                                                                    

  

כ"ז אב תשע"ו - 71531/08/2016



FIGI

Trade Mark No. 274556 מספר סימן

Application Date 14/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: OBJECT MANAGEMENT GROUP, INC.

Address: 109 Highland Avenue, Needham, MA 02494, 
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: 35 סוג: 35

Business information services, namely, providing 
indices of business symbols that identify financial 
instruments pertaining to private and government 
securities via computer networks and electronic 
communication networks; providing financial indices 
of business symbols that identify financial 
instruments for use in trading of securities; all 
included in class 35.

שירותי מידע עסקי, דהיינו, הענקת אינדקסים של סמלים 
עסקיים המזהים מכשירים פיננסיים השייכים לביטחונות 
פרטיים וממשלתיים באמצעות רשתות מחשב ורשתות 

תקשורת אלקטרוניות; הענקת אינדקסים פיננסיים של סמלים 
עסקיים המזהים מכשירים פיננסיים לשימוש במסחר של 

בטחונות; הנכללים כולם בסוג 35.                                        
                                                                                    

                                                                  

כ"ז אב תשע"ו - 71631/08/2016



Trade Mark No. 274557 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 112 Allenby Ltd. שם: אלנבי 112 בע"מ

Address: 112 Allenby, Tel Aviv, Israel כתובת : אלנבי 112, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Friedman, Adv

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

שם: עמיר פרידמן, עו"ד

כתובת : שדרות יהודית 8, תל אביב, 67016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

 Providing food and beverages, restaurant services, 
all included in class 43.

אספקת מזון ומשקה, שירותי מסעדה הנכללים בסוג 43.         
                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 71731/08/2016



Trade Mark No. 274559 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 112 Allenby Ltd. שם: אלנבי 112 בע"מ

Address: 112 Allenby, Tel Aviv, Israel כתובת : אלנבי 112, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Friedman, Adv

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

שם: עמיר פרידמן, עו"ד

כתובת : שדרות יהודית 8, תל אביב, 67016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and beverages, restaurant services, 
all included in class 43.

אספקת מזון ומשקה, שירותי מסעדה הנכללים בסוג 43.         
                                                  

כ"ז אב תשע"ו - 71831/08/2016



dōTERRA
Trade Mark No. 274563 מספר סימן

Application Date 14/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils; scented oils; cosmetic oils; aromatics 
(essential oils); aromatic perfumery products; 
aromatics for fragrances; fragrant preparations; oil for 
cosmetic use; oil for the body; perfume oils; 
perfumery; room fragrances; scented preparations; 
beauty care products; beauty preparations; all 
included in class 3.

שמנים אתריים; שמנים ריחניים; שמנים קוסמטיים; ארומטיים 
(שמנים אתריים); מוצרי בישום ארומטיים; ארומטיים לבישום; 
תכשירי בישום; שמן לשימוש קוסמטי; שמן לגוף; שמני בישום; 
בישום; מבשמי חדר; תכשירים ריחניים; מוצרי טיפוח יופי; 

תכשירי יופי; הנכללים כולם בסוג 3.                                     
                                                                                    

                        

Class: 5 סוג: 5

Nutriments in the form of dietary supplements, 
vitamins, and protein shakes; nutritional 
supplements; vitamins; minerals; vitamin and mineral 
drinks; health food supplements made principally 
pharmaceutical preparations; preparations for use as  
dietetic additives for food; dietetic substances in this 
class; all included in class 5.

חומרים מזינים בצורה של תוספי תזונה, ויטמינים, ושייקים 
פרוטאין; תוספי תזונה; ויטמינים; מינרלים; משקאות ויטמינים 

ומינרלים; תכשירי רוקחות העשויים בעיקר מתוספי מזון 
בריאות; תכשירים לשימוש כתוספי מזון דיאטטיים למזון; 

חומרים דיאטטיים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                    

                                                    

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed guides and manuals; printed 
publications; paper and cardboard goods and articles 
made from these materials, not included in other 
classes; stationery; magazines; journals; periodicals; 
books; binders; calendars; all included in class 16.

חומר מודפס; מדריכים וספרי הוראות מודפסים; פרסומים 
מודפסים; מוצרי וחפצי נייר וקרטון העשויים מחומרים אלה, 
שאינם כלולים בסוגים אחרים; כלי כתיבה; מגזינים; ז'ורנלים; 
כתבי עת; ספרים; קלסרים; לוחות שנה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

          

Class: 21 סוג: 21

Cosmetic brush; eye shadow brush; lipstick brush; 
mascara brush; eye brow brush; all included in class 
21.

מברשת קוסמטית; מברשת צלליות; מברשת שפתון; מברשת 
מסקרה; מברשת גבות; הנכללים כולם בסוג 21.                     

                

כ"ז אב תשע"ו - 71931/08/2016



 Owners

Name: dōTERRA Holdings, LLC

Address: 389 South 1300 West, Pleasant Grove, 84062, 
Utah, 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

Class: 35 סוג: 35

Retail, wholesale and distribution services in relation 
to essential oils, scented oils, cosmetic oils, 
aromatics (essential oils), aromatic perfumery 
products, aromatics for fragrances, fragrant 
preparations, oil for cosmetic use, oil for the body, 
perfume oils, perfumery, room fragrances, scented 
preparations, beauty care products, beauty 
preparations, cosmetic brush, eye shadow brush, 
lipstick brush, mascara brush, eye brow brush, 
nutriments in the form of dietary supplements, 
vitamins, and protein shakes, nutritional 
supplements, vitamins, minerals, vitamin and mineral 
drinks, health food supplements made principally 
pharmaceutical preparations, preparations for use as 
dietetic additives for food, dietetic substances in this 
class, printed matter, printed guides and manuals, 
printed publications, paper and cardboard goods and 
articles made from these materials, stationery, 
magazines, journals, periodicals, books, binders, 
calendars; marketing; advertising; sales promotion, 
including through customer loyalty programs; import 
and export services; arranging and conducting of 
buying and selling; organisation and management of 
incentive programmes; all included in class 35.

קמעונאות, שירותי סיטונאות והפצה בנוגע לשמנים אתריים, 
שמנים ריחניים, שמנים קוסמטיים, ארומטיים (שמנים אתריים), 
מוצרי בישום ארומטיים, ארומטיים לבישום, תכשירי בישום, 

שמן לשימוש קוסמטי, שמן לגוף, שמני בישום, בישום, מבשמי 
חדר, תכשירים ריחניים, מוצרי טיפוח יופי, תכשירי יופי, 

מברשת קוסמטית, מברשת צלליות, מברשת שפתון, מברשת 
מסקרה, מברשת גבות, חומרים מזינים בצורה של תוספי 
תזונה, ויטמינים, ושייקים פרוטאין, תוספי תזונה, ויטמינים, 

מינרלים, משקאות ויטמינים ומינרלים, תכשירי רוקחות העשויים 
בעיקר מתוספי מזון בריאות, תכשירים לשימוש כתוספי מזון 
דיאטטיים למזון, חומרים דיאטטיים בסוג זה, חומר מודפס, 
מדריכים וספרי הוראות מודפסים, פרסומים מודפסים, מוצרי 
וחפצי נייר וקרטון העשויים מחומרים אלה, שאינם כלולים 
בסוגים אחרים, כלי כתיבה, מגזינים, ז'ורנלים, כתבי עת, 

ספרים, קלסרים, לוחות שנה; שיווק; פרסום; קידום מכירות, 
כולל דרך תכניות נאמנות לקוחות; שירותי יבוא ויצוא; ארגון 
ועריכה של קניה ומכירה; ארגון וניהול של תכניות תמריץ; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 72031/08/2016



Trade Mark No. 274568 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246025 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wet suits for scuba diving; animated cartoons; 
computer game programs; computer game software 
and manuals in electronic format sold as a unit; 
computer software for arcade apparatus and games; 
computer video game software and manuals in 
electronic format sold as a unit; consumer video 
game programs; downloadable computer game 
software; downloadable computer games; 
downloadable interactive entertainment software for 
playing computer games; downloadable interactive 
entertainment software for playing video games; 
earphones used exclusively for connecting to hand-
held games; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; electronic game software for 
cellular telephones; electronic game software for 
handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; games cartridges for 
use with electronic games apparatus; interactive 
computer game programs; interactive multimedia 
software for playing games; memory cards for video 
game machines; music videos and games 
downloadable from the internet; video game 
cartridges; computer hardware and computer 
software for database management; computer 
software, firmware and hardware; computer 
programs [downloadable software]; digital music, 
downloadable; digital books downloadable from the 
internet; downloadable computer software for remote 
monitoring and analysis; downloadable electronic 
books; downloadable music files; downloadable ring 
tones for mobile phones; electronic publications, 
downloadable; cell phone covers; cell phone straps.

Class: 28 סוג: 28

Hand-held units for playing electronic games for use 
with an external display screen or monitor.

כ"ז אב תשע"ו - 72131/08/2016



 Owners

Name: FRANCISCO DUDZIAK LOURENÇO

Address: RUA DR. ANTÓNIO DIAS, PINHEIRO, Nº 137, 
R/C B, P-2750-294 CASCAIS, Portugal

Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; arranging and conducting of 
games; arranging of games and competitions via the 
internet; game services provided on-line from a 
computer network for entertainment and further 
education purposes; organization and provision of 
games and competitions via the internet; education 
and teaching; education and entertainment services; 
education information; educational services; 
organization of congresses and conferences for 
cultural and educational purposes; organization of 
educational events; advanced training.

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

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

Portugal, 25/07/2014, No. 533727 פורטוגל, 25/07/2014, מספר 533727

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 72231/08/2016



Trade Mark No. 274569 מספר סימן

Application Date 13/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246035 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANPELLEGRINO S.P.A.

Address: Località Ruspino, I-24016 SAN PELLEGRINO 
TERME (BG), Italy

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Still water, sparkling or aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavoured water, 
functional and/or nutritional water-based beverages, 
including with vitamins, minerals or herbs; water-
based beverages with tea extracts; fruit-flavoured 
beverages and beverages made with fruit, beverages 
made with lactic ferments; fruit juices and vegetable 
juices, nectars, lemonades, soft drinks and other 
non-alcoholic beverages; syrups, extracts and 
essences and other preparations for making non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; energy 
drinks.

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

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

Italy, 09/02/2015, No. MI2015C001090 MI2015C001090 איטליה, 09/02/2015, מספר

Class: 32 סוג: 32

כ"ז אב תשע"ו - 72331/08/2016



Trade Mark No. 274570 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246036 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

Watches, chronometers, clocks.

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

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

Switzerland, 26/08/2014, No. 666218 שוויץ, 26/08/2014, מספר 666218

Class: 14 סוג: 14

כ"ז אב תשע"ו - 72431/08/2016



Trade Mark No. 274572 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246056 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of an uppercase letter F 
overlapped with an uppercase letter T with a dash 
above the characters.

 Owners

Name: Tea Forté, Inc.

Address: 23 Bradford Street, Concord MA 01742, U.S.A.

(Massachusetts, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; instant tea; tea-based beverages; tea 
substitutes; tea extracts; tea essences; tea 
flavorings; iced tea; herbal infusions, other than for 
medicinal use; infusions consisting of tea, herbs, 
fruits, spices or flavorings or a combination of these 
products, other than for medicinal use.

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

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

U.S.A., 26/06/2014, No. 86321029 ארה"ב, 26/06/2014, מספר 86321029

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 72531/08/2016



Trade Mark No. 274576 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Glaban Solutions AG

Address: Rosenhof 8, CH-8806 Pfäffikon, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Mobile communication 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, 20/11/2014, No. 670217 שוויץ, 20/11/2014, מספר 670217

Class: 38 סוג: 38

כ"ז אב תשע"ו - 72631/08/2016



Trade Mark No. 274578 מספר סימן

Application Date 20/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246125 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cymer, LLC

Address: 17075 Thornmint Ct., San Diego CA 92127, 
U.S.A.

(Nevada, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Laser-controlled optical assembly modules for use in 
enhancing the performance of photolithography 
sources.

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in enhancing the 
operational performance of laser-based 
photolithography sources.

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

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

U.S.A., 25/06/2014, No. 86319872 ארה"ב, 25/06/2014, מספר 86319872

Class: 7 סוג: 7

U.S.A., 25/06/2014, No. 86319882 ארה"ב, 25/06/2014, מספר 86319882

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 72731/08/2016



Trade Mark No. 274579 מספר סימן

Application Date 14/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246143 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

All-purpose cleaners; anti-static dryer sheets; baby 
bubble bath; baby hair conditioner; baby hand soap; 
baby lotion; baby oil; baby shampoo; baby wipes; 
body lotion; body oil; body wash; cleaning agents for 
cleaning surfaces; detergent soap; dish detergents; 
dishwasher detergents; dishwashing detergents; 
fabric softeners for laundry use; face and body 
lotions; facial lotion; facial moisturizer with SPF; fruit 
and vegetable wash; hair sprays; hand soaps; 
laundry detergent; laundry soap; lip balm; liquid soap; 
liquid soaps for hands and face; liquid soaps for 
hands, face and body; non-medicated diaper rash 
cream; rinse agents for dishwashing machines; 
soaps and detergents; soaps for babies; soaps for 
body care; soaps for household use; soaps for 
personal use; stain removers; sunscreen cream; bar 
soap; cleaner for use on floors and windows; 
deodorants and antiperspirants; make-up remover; 
mouthwashes; non-medicated skin care preparations, 
namely, nipple cream; room fragrances; tooth paste.

Class: 5 סוג: 5

Anti-insect spray; antibacterial alcohol skin sanitizer 
gel; baby diapers; disposable baby diapers; insect 
exterminating agents; insect repellents; air 
deodorizer; breast pads; breast-nursing pads; 
disinfectant bathroom cleaners; feminine hygiene 
pads; infant formula; inserts specially adapted for 
cloth infant diapers made of paper; menstruation 
pads; menstruation tampons; nursing pads; rubbing 
compound for medical and/or therapeutic use; 
tampons; vitamins; disposable swim pants and 
disposable training pants.

כ"ז אב תשע"ו - 72831/08/2016



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of a stylized, graphic butterfly 
inside of a circle; the circle is inside of another larger, 
outer circle with the words THE HONEST CO. 
positioned on top and bottom of the butterfly within 
the space between the two circles; the words THE 
HONEST CO. positioned below the butterfly appear 
upside down.

 Owners

Name: The Honest Company, Inc.

Address: 12130 Millennium Drive, Suite 500, Playa Vista 
CA 90094, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods, namely, eco-friendly baby products, 
baby bath products, baby diaper products, baby body 
care products, household cleaning products; 
providing consumer product information via the 
Internet or other communications networks; 
computerized on-line ordering services featuring a 
wide variety of consumer goods, namely, eco-friendly 
baby products, baby bath products, baby diaper 
products, baby body care products, household 
cleaning products.

כ"ז אב תשע"ו - 72931/08/2016



Trade Mark No. 274583 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Display Solution AG

Address: Talhofstr. 32, 82205 Gilching, Germany

(Germany Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; monitors; electronic display boards; 
software; electronic publications, downloadable.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/11/2014, No. 013478946 האיחוד האירופי, 20/11/2014, מספר 013478946

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 73031/08/2016



Trade Mark No. 274584 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246235 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, 
Switzerland

(Switzerland Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system and for 
the prevention and treatment of autoimmune and 
inflammatory diseases.

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

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

Switzerland, 09/03/2015, No. 670895 שוויץ, 09/03/2015, מספר 670895

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 73131/08/2016



Trade Mark No. 274587 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246267 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Trovagene, Inc.

Address: 11055 Flintkote Ave., Suite B, San Diego CA 
92121, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical diagnostic assays for use in diagnosis and 
detection of medical conditions or infections.

כ"ז אב תשע"ו - 73231/08/2016



Trade Mark No. 274589 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246278 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE 
INDUSTRY CO, LTD.

Address: No.577, Xincheng Road, Shaping, Heshan City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorcycles; boats; yachts; vehicle tires; motorcycle 
wheel hubs; electric bicycles.

כ"ז אב תשע"ו - 73331/08/2016



Trade Mark No. 274590 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246285 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Silent Circle, LLC

Address: 174 Waterfront Street, Suite 500, National 
Harbor MD 20745, U.S.A.

(Saint Kitts and Nevis Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Encrypted telephone communication 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., 08/07/2014, No. 86330591 ארה"ב, 08/07/2014, מספר 86330591

Class: 38 סוג: 38

כ"ז אב תשע"ו - 73431/08/2016



Trade Mark No. 274591 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246286 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Silent Circle, LLC

Address: 174 Waterfront Street, Suite 500, National 
Harbor MD 20745, U.S.A.

(Saint Kitts and Nevis Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Encrypted electronic mail 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., 08/07/2014, No. 86330596 ארה"ב, 08/07/2014, מספר 86330596

Class: 38 סוג: 38

כ"ז אב תשע"ו - 73531/08/2016



Trade Mark No. 274592 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Virgin Enterprises Limited

Address: The Battleship Building, 179 Harrow Road, 
London W2 6NB, United Kingdom

(England Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging and organising of cruises; operating a 
cruise line namely, the transportation of passengers 
by 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)

United Kingdom, 15/09/2014, No. UK00003072550 UK00003072550 ממלכה מאוחדת, 15/09/2014, מספר

Class: 39 סוג: 39

כ"ז אב תשע"ו - 73631/08/2016



Trade Mark No. 274594 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246328 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Memory cards for video game machines; cellular 
phones; smartphones; cordless telephones; video 
telephones; answering machines; facsimile 
machines; phototelegraphy apparatus; audio- and 
video-receivers; sound transmitting apparatus; 
walkie-talkies; video baby monitors; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; radar 
apparatus; global positioning system [gps] apparatus; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; sound reproduction apparatus; 
dvd players; digital photo frames; camcorders; video 
recorders; electronic notice boards; aerials; masts for 
wireless aerials; cell phone straps; telephone 
receivers; telephone transmitters; hands free kits for 
phones; coils, electric; holders for electric coils; head 
cleaning tapes [recording]; loudspeakers; horns for 
loudspeakers; cabinets for loudspeakers; 
transponders; video screens; headphones; 
microphones; megaphones; tone arms for record 
players; needles for record players; speed regulators 
for record players; acoustic couplers; magnetic 
encoders; magnetic wires; amplifiers; floppy disks; 
disks, magnetic; computers; computer peripheral 
devices; pocket calculators; encoded identification 
bracelets, magnetic; electronic tags for goods; 
electronic pocket translators; electronic agendas; 
electronic book readers; teleprompters; identity 
cards, magnetic; x-ray tubes not for medical 
purposes; vacuum tubes [radio]; triodes; thermionic 
tubes; electric discharge tubes, other than for 
lighting; semi-conductors; integrated circuits; wafers 
for integrated circuits; printed circuit boards; 
computer operating programs, recorded; cyclotrons; 
apparatus and installations for the production of x-
rays, not for medical purposes; sonars; betatrons; 
metal detectors for industrial or military purposes; 
lasers, not for medical purposes; marine depth 
finders; particle accelerators; eyeglasses; goggles for 
sports; contact lenses; anti-glare glasses; divers' 
masks; containers for contact lenses; eyeglass cords; 
spectacle lenses; eyeglass chains; eyeglass cases; 
eyeglass frames; video game cartridges; phonograph 
records; compact discs [audio-video]; downloadable 
music files; animated cartoons; downloadable image 
files; cinematographic film, exposed; x-ray films, 
exposed; x-ray photographs, other than for medical 
purposes; frames for photographic transparencies.

כ"ז אב תשע"ו - 73731/08/2016



Class: 16 סוג: 16

Boxes of cardboard or paper; conical paper bags; 
wrapping paper; hygienic paper; tissues of paper for 
removing make-up; towels of paper; table napkins of 
paper; handkerchiefs of paper; paper; stationery; 
song books; calendars; magazines [periodicals]; 
printed timetables; books; newspapers; geographical 
maps; pamphlets; trading cards other than for 
games; posters; graphic prints; pictures; engravings; 
photographs [printed]; photograph stands.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; garters; sock suspenders; braces for 
clothing [suspenders]; belts [clothing]; footwear; 
masquerade costumes; ski gloves; headbands 
[clothing]; wet suits for water-skiing.

Class: 28 סוג: 28

Video game machines; controllers for game 
consoles; bowling apparatus and machinery; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
toys; dolls; dice; cups for dice; chess games; 
checkers [games]; conjuring apparatus; dominoes; 
playing cards; mah-jong; backgammon games; bingo 
cards; pachinkos; darts; billiard cues; billiard cue tips; 
chalk for billiard cues; billiard balls; billiard markers; 
billiard tables; billiard table cushions; baseball gloves; 
tennis ball throwing apparatus; tennis nets; rackets; 
gut for rackets; tables for table tennis; golf clubs; golf 
bags, with or without wheels; divot repair tools [golf 
accessories]; golf gloves; hockey sticks; ball pitching 
machines; discuses for sports; poles for pole 
vaulting; starting blocks for sports; bob-sleighs; skis; 
edges of skis; bags especially designed for skis and 
surfboards; scrapers for skis; sole coverings for skis; 
ski bindings; ice skates; snowshoes; snowboards; 
punching bags; boxing gloves; archery implements; 
fencing masks; fencing gauntlets; fencing weapons; 
appliances for gymnastics; body-training apparatus; 
water wings; men's athletic supporters [sports 
articles]; swimming kick boards; twirling batons; 
paragliders; hang gliders; bodyboards; rosin used by 
athletes; roller skates; skateboards; swings; 
ascenders [mountaineering equipment]; climbers' 
harness; flippers for swimming; surfboards; surfboard 
leashes; waterskis; surf skis; sailboards; harness for 
sailboards; masts for sailboards; fishing tackle; 
butterfly nets.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of concerts; organization of 
film showings; film production, other than advertising 
films; subtitling; scriptwriting services; theatre 
productions; orchestra services; providing on-line 
music, not downloadable; circuses; production of 
radio and television programmes; movie studios; 
recording studio services; amusement parks: music-
halls.

כ"ז אב תשע"ו - 73831/08/2016



 Owners

Name: TOHO CO., LTD.

Address: 1-2-2, Yurakucho, Chiyoda-Ku, TOKYO 100-
8415, Japan

(Japan Corporation)

כ"ז אב תשע"ו - 73931/08/2016



Trade Mark No. 274595 מספר סימן

Application Date 23/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246366 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is a three-dimensional mark.

 Owners

Name: VANHECKE Peter

Address: Bogdana Kmmeinitskogo Street 80, App. 14, 
Kiev 01030, Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); vodka; vodka 
drinks.

כ"ז אב תשע"ו - 74031/08/2016



Trade Mark No. 274597 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246414 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 74131/08/2016



Class: 14 סוג: 14

Ingots of precious metals; iridium; precious metals, 
unwrought or semi-wrought; gold, unwrought or 
beaten; osmium; palladium; platinum [metal]; 
rhodium; ruthenium; alloys of precious metal; silver, 
unwrought or beaten; boxes of precious metal; 
jewellery cases [caskets]; agates; jewellery of yellow 
amber; pearls made of ambroid [pressed amber]; 
amulets [jewellery]; spun silver [silver wire]; silver 
thread; jewelry made of silver; bracelets [jewellery]; 
trinkets [jewellery]; brooches [jewellery]; chains 
[jewellery]; necklaces [jewellery]; tie clips; coins; 
diamonds; wire of precious metal [jewellery]; threads 
of precious metal [jewellery]; ivory [jewellery]; 
ornaments of jet; jet, unwrought or semi-wrought; 
copper tokens; jewellery; medallions [jewellery]; 
medals; olivine [gems]; gold thread [jewellery]; 
ornaments [jewellery]; ornamental pins; pearls 
[jewellery]; semi-precious stones; precious stones; 
spinel [precious stones]; statues of precious metal; 
paste jewellery; paste jewelry [costume jewelry]; 
rings [jewellery]; works of art of precious metal; hat 
ornaments [of precious metal]; earrings; shoe 
ornaments [of precious metal]; cuff links; busts of 
precious metal; figurines [statuettes] of precious 
metal; statuettes of precious metal; pins [jewellery]; 
tie pins; badges of precious metal; key rings [trinkets 
or fobs]; artificial diamonds; jade; gem brooches; 
silver and its alloys; jade carving jewellery; magnetic 
jewelry; cloisonne jewellery; cloisonne jewellery; 
clock hands [clock- and watchmaking]; clocks; 
pendulums [clock- and watchmaking]; barrels [clock- 
and watchmaking]; wristwatches; straps for 
wristwatches; watch bands; dials [clock- and 
watchmaking]; sun dials; clockworks; watch chains; 
chronographs [watches]; chronometers; 
chronoscopes; chronometrical instruments; clocks 
and watches, electric; cases for clock- and 
watchmaking; atomic clocks; master clocks; control 
clocks [master clocks]; clock cases; watches; watch 
springs; watch crystals; watch glasses; movements 
for clocks and watches; alarm clocks; anchors [clock 
and watch-making]; watch cases; cases for watches 
[presentation]; stopwatches; talking time clock.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; import-export agencies; 
sales promotion [for others]; personal management 
consultancy; relocation services for businesses; 
systemization of information into computer 
databases; accounting; rental of vending machines.

כ"ז אב תשע"ו - 74231/08/2016



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use the word "Brand" apart from the 
mark as shown. separately, but in the combination of 
the mark.

The mark consists of three parts, a device on the top, 
two Chinese characters in the middle and two words 
ZHEN BRAND on the bottom.

 Owners

Name: QIU ZISANG

Address: Building 5,Tianlai Resort, Zhongxin Golf Villa 
Area, Longgang District, Shenzhen, People's Republic of 
China

כ"ז אב תשע"ו - 74331/08/2016



Trade Mark No. 274598 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246418 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, blue and yellow.

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders.

כ"ז אב תשע"ו - 74431/08/2016



Trade Mark No. 274602 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246434 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BrightPro LLC

Address: 5335 Wisconsin Avenue, NW, Suite 640, 
Washington DC 200152030, U.S.A.

(Delaware, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services, namely analytics for 
comparing and benchmarking thought leadership of 
professionals across industries, firms, practices, 
specialties, and regional markets.

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

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

U.S.A., 09/07/2014, No. 86332180 ארה"ב, 09/07/2014, מספר 86332180

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 74531/08/2016



Trade Mark No. 274605 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246453 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, brown, light brown, dark brown, beige, 
green and grey.

 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 ALBA 
(CUNEO), ITALY, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries and confectionery; wafers filled and/or 
coated with chocolate; cocoa and cocoa based 
products; chocolate and chocolate based products; 
cereal-based snack foods; cocoa-based beverages 
and chocolate-based beverages; ice cream.

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

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

Italy, 30/06/2014, No. TO2014C002050 TO2014C002050 איטליה, 30/06/2014, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 74631/08/2016



Trade Mark No. 274606 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246468 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEHMET HAYATİ ÜNAL

Address: İnkilap Sokak No: 22/1, Kartal, Maltepe-
İstanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ז אב תשע"ו - 74731/08/2016



Trade Mark No. 274607 מספר סימן

Application Date 07/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246482 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG

Address: Engelhardshauser Str. 55 + 57, 74572 
Blaufelden-Wiesenbach, Germany

(GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs and fodder for animals.

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

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

European Union, 25/03/2015, No. 013876008 האיחוד האירופי, 25/03/2015, מספר 013876008

Class: 31 סוג: 31

כ"ז אב תשע"ו - 74831/08/2016



Trade Mark No. 274608 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246485 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, black and white.

 Owners

Name: AREX Proizvodnja orodij, naprav in storitve 
d.o.o. Šentjernej

Address: Trubarjeva cesta 7, SI-8310 Šentjernej, 
Slovenia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
pyrotechnics.

כ"ז אב תשע"ו - 74931/08/2016



Trade Mark No. 274609 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246488 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEYERLUSTENBERGER LACHENAL 
Christoph Rapin

Address: Rue de Rhône 65, CH-1211 Genève, 
Switzerland

(Suisse Etude d'avocats)

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, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 13/02/2015, No. 670314 שוויץ, 13/02/2015, מספר 670314

Class: 14 סוג: 14

כ"ז אב תשע"ו - 75031/08/2016



Trade Mark No. 274610 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246518 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising, advertising consultancy and 
sales promotion; market research and information 
services; business management; business 
administration; creating, maintenance and analysis of 
a register of goods and services to be sold by public 
auction; auctioneering services, in particular on the 
internet, including both artificial auctions based on 
the expiry of time, and real auctions where the 
highest bid is accepted, and specialist consultancy in 
this field; arranging and concluding of contracts for 
the buying and and sale of goods, arranging and 
concluding commercial agreements, for others, in 
particular via the internet; providing evaluative 
feedback and ratings relating to goods and services 
from sellers, buyers, the value and price of sellers' 
goods, buyers' and sellers' performance, delivery, 
and overall experience in connection therewith, and a 
related searchable database; advertising, in 
particular initiation and organisation of business 
contacts; networking, namely initiation and 
arrangement of business contacts and continuous 
maintenance thereof by means of electronic 
platforms; advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting 
the goods and services of others over the Internet; 
providing advertising and commercial information 
featuring classified listings and want ads from on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases; business management and organization 
consultancy services.

כ"ז אב תשע"ו - 75131/08/2016



 Owners

Name: Auctionata AG

Address: Kurfürstendamm 212, 10719 Berlin, Germany

(Germany Stock Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software, creating databases, namely computer 
programming, updating of computer software and 
design of computer software, and installation, 
maintenance and consultancy relating thereto; 
computer software rental; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
uploading, downloading, streaming, posting, 
displaying, blogging, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over 
communication networks; design, development, 
consultancy, leasing and maintenance of information 
technology solutions in the fields of business and 
private networks, and the establishing and organising 
of business and private contacts; implementation of 
presentations, websites and similar illustrative 
material for information purposes, sales purposes 
and for the communication with customers and 
interested parties and in particular for publication on 
the Internet, on other data networks, in online 
services and by means of multimedia technologies, 
namely the creating of homepages, for others, 
designing of network pages; provision of search 
engines for the Internet; draftsman's services; 
conversion of computer programs and data, including 
conversion from physical to electronic media; rental 
and maintenance of memory space for websites, for 
others (hosting); authenticating works of art; 
consultancy and support with regard to the use, 
application and care (maintenance) of programs 
(software) or programming solutions for information 
technology purposes (data processing); providing 
online markets for buyers and sellers of goods and 
services, namely providing electronic platforms via 
which sellers can sell their goods directly; electronic 
storage of messages, information, texts and images 
of all kinds.

Class: 45 סוג: 45

Internet-based social introduction, networking and 
dating services; online social networking services; 
providing information regarding social and political 
matters from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, 
databases, graphics and audio visual information, on 
computer and communication networks; intellectual 
property watching services; copyright management; 
licensing of industrial property rights; mediation; legal 
research; social networking services, namely 
initiation and organisation of private contacts.

כ"ז אב תשע"ו - 75231/08/2016



Trade Mark No. 274611 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246521 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Equipment for data processing and computers; 
electronic data from an electronic database stored in 
equipment for data storage; downloadable electronic 
data; downloadable data for the management, 
processing and implementation of insurance claims, 
evaluation, assessment and calculation of damage to 
vehicles and repair costs, management, processing 
and implementation of operational procedures 
relating to vehicle repair; electronic data stored on 
recording media; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of information; 
electronic apparatus for data storage and data 
reproduction; data processing programs and 
software; software for management, processing and 
administration of operational procedures relating to 
vehicle repair; software for evaluation, assessment 
and calculation of vehicle damage and repair costs; 
software for management, processing and 
administration of insurance claims; downloadable 
electronic publications; brochures in electronic 
format; manuals in electronic format; electronic 
format manuals.

Class: 35 סוג: 35

Professional business and commercial information 
relating to repair, assessment, evaluation and 
calculation of damages and costs of repair of 
vehicles, parts of vehicles and insurance claims; 
professional business and commercial information 
concerning operational procedures relating to vehicle 
repair; professional business and commercial 
information concerning operational procedures in the 
field of damage insurance; professional business and 
commercial information concerning insurance claim 
implementation, processing and management 
services.

כ"ז אב תשע"ו - 75331/08/2016



Class: 36 סוג: 36

Provision of information in the field of damage 
insurance, particularly relating to damage evaluation 
as well as assessment of repair costs (appraisal); 
provision of financial information concerning technical 
procedures in the field of damage insurance; 
provision of financial information concerning vehicle 
evaluation; financial information for the calculation of 
repair costs by means of calculation models; 
provision of financial information for the calculation of 
damage to vehicles; provision of information 
concerning the costs of vehicle repair and 
maintenance; provision of information concerning 
insurance for assistance in the identification of 
damaged vehicles and risk assessment; provision of 
information concerning vehicle equipment and history 
information for the evaluation of risks in the field of 
damage insurance; damage calculation and repair 
cost evaluation (appraisal) by means of calculation 
models; management, processing and 
implementation of insurance claims in the field of 
damage insurance; insurance services; provision of 
services for evaluation, assessment and calculation 
of vehicle damage costs (appraisal).

Class: 37 סוג: 37

Provision of information concerning vehicle damage 
repair; provision of information concerning repair 
services and vehicle equipment history information in 
the framework of repair; provision of information 
concerning vehicle restoration (repair) by means of 
vehicle history information; provision of information 
concerning motor vehicle parts and fuel, including 
tires (maintenance); provision of information 
concerning technical procedures in the field of 
vehicle repair; technical assistance relating to vehicle 
repair.

Class: 38 סוג: 38

Computer-assisted transmission, supply and 
reception of software, data, information, documents 
and images, particularly relating to management, 
processing and implementation of insurance claims, 
evaluation, assessment and calculation of vehicle 
damages and repair costs, damage calculation, 
management, processing and implementation of 
operational procedures relating to vehicle repair, 
damaged or used vehicles as well as vehicle parts; 
provision and rental of access time to databases 
including by means of global computer networks (the 
Internet); provision of access to databases by means 
of global computer networks (the Internet); provision 
and rental of access time to global computer 
networks; provision of access to multimedia content 
online; document and information transmission online 
by means of a global computer network; provision of 
access and rental of access time to databases with 
electronic data by means of communication 
networks.

כ"ז אב תשע"ו - 75431/08/2016



Class: 42 סוג: 42

Development, creation and supply of computer 
programs; software maintenance; information 
technology services for assistance and maintenance 
of databases (software); information technology 
services for the maintenance of databases (software) 
and concerning the operation and use of software; 
computer rental; provision of assistance, namely 
maintenance services by means of the Internet in the 
field of information technology; development and 
provision of calculation models assisted by computer 
(software) for the provision of advice in connection 
with repairs; provision of downloadable and non-
downloadable software for identification, 
synchronization, transmission, downloading and 
storage of information, texts, data and images; 
application service provider services, namely 
provision of applications for the management, 
processing and implementation of insurance claims, 
evaluation, assessment and calculation of damage to 
vehicles and repair costs, management, processing 
and implementation of operational procedures 
relating to vehicle repair and communication between 
companies involved; construction and provision of an 
Internet platform for the management, processing 
and implementation of insurance claims, evaluation, 
assessment and calculation of damage to vehicles 
and repair costs, management, processing and 
handling of operational procedures relating to vehicle 
repair and communication between companies 
involved; design, creation, maintenance, 
management and provision of websites on the 
Internet, applications on the Internet and applications 
for mobile devices, portals, electronic applications, 
search engines, visual and communication networks; 
provision of an online website for creation and 
hosting of web sites, information and applications for 
companies; hosting of digital content on a global 
computer network; hosting of digital content and web 
sites for others; hosting of web sites; technical 
assistance relating to development, management, 
maintenance, exploitation and use of information 
technology, software, databases and applications for 
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)

Switzerland, 19/09/2014, No. 665549 שוויץ, 19/09/2014, מספר 665549

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 75531/08/2016



 Owners

Name: Audatex Luxembourg Sàrl

Address: 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Société à responsabilité limitée)

כ"ז אב תשע"ו - 75631/08/2016



Trade Mark No. 274613 מספר סימן

Application Date 25/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246538 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAURER AG

Address: Bleikenstrasse 11, CH-9630 Wattwil, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Spinning machines of all kinds for textile fibers and 
filaments, particularly rotor spinning machines, ring 
spinning machines, friction spinning machines, air 
spinning machines, pre-spinning machines (with 
flyers) bobbin winding machines, ring twisting 
machines, drawing-twisting machines, drawing-
winding machines; component parts of the aforesaid 
machines, particularly spinning boots, rotor bearings, 
winding heads, spindles, spindle bearings, drawing 
units, drawing unit rollers, reel stands, thread 
inspection and monitoring apparatus; spare parts for 
the aforesaid machines, particularly spinning rotors, 
opening rollers, grooved rollers and bearings; 
additional devices for the aforesaid machines, 
namely apparatus for delivering yarn, bobbin 
changing devices, splicing apparatus, carriers for 
feeding non-manufactured materials and taking away 
non-manufactured materials.

Class: 9 סוג: 9

Electronic control and data processing devices, 
particularly electronic apparatus (included in this 
class), with machine-readable data carriers equipped 
with programs and peripheral devices, namely 
apparatus for input, output and transmission of data, 
particularly for the automatic selection of production 
parameters for textile machines.

Class: 42 סוג: 42

Engineering consultancy services, engineering 
services, technological services concerning the 
treatment of intermediate raw materials, such as 
threads and the textile use of finished products.

כ"ז אב תשע"ו - 75731/08/2016



Trade Mark No. 274614 מספר סימן

Application Date 04/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246587 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes; batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
battery chargers for electronic cigarettes, battery 
chargers for electronic devices that are used for 
heating tobacco; USB chargers for electronic 
cigarettes; USB chargers for electronic devices that 
are used for heating tobacco, car chargers for 
electronic cigarettes; car chargers for devices that 
are used for heating tobacco; electronic rechargeable 
cigarette cases, battery chargers, extinguishers and 
accessories, parts and fittings for use in connection 
with the aforesaid goods.

Class: 11 סוג: 11

Electronic vaporizers; apparatus for heating liquids; 
apparatus for generating vapor.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters, matches; tobacco sticks, 
heated tobacco products, electronic devices that heat 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic 
cigarettes; electronic cigars, electronic pipes, 
cartridges for electronic cigarettes, electronic cigars 
and electronic pipes, liquids for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic pipes; electronic 
cigarettes for use as an alternative to traditional 
cigarettes; electronic nicotine inhalation devices; 
vaporising devices for tobacco, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for electronic 
cigarettes; chargers, cigarette extinguishers and 
accessories for the aforesaid goods and parts and 
fittings for use in connection with 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)

כ"ז אב תשע"ו - 75831/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, orange, black, grey.

 Owners

Name: Nicocigs Limited

Address: Unit 19 Wainwright Street, Birmingham B6 5TJ, 
United Kingdom

United Kingdom, 01/09/2014, No. UK00003070642 UK00003070642 ממלכה מאוחדת, 01/09/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 75931/08/2016



Trade Mark No. 274615 מספר סימן

Application Date 15/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246591 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for fresh keeping, stabilizing and 
preserving food; chemicals for improving meat cutter 
results; emulsifiers for use in the production or 
processing of food.

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
ready to eat fruit jellies and fruit preparations; 
compotes; tomato paste; fruit preparations for 
cooking and garnishing ice cream and desserts; 
edible oils and fats, including added with herbs 
and/or spices or flavoured; stocks prepared on the 
basis of meat, fish, seafood or poultry as part of 
convenience food or for use in the production of 
convenience food; stocks prepared on the basis of 
fruit or vegetables as part of convenience food or for 
use in the production of convenience food; fish, meat, 
poultry and vegetable stocks, including as instant 
products; broth and bouillon; instant soups, soups as 
convenience food; apple granules for the preparation 
of bakery and desserts; dried mushrooms; mushroom 
powder, tomato powder; processed nuts, processed 
coconuts, processed almonds and processed pine 
nuts; peeled pine nuts; shelled sunflower seeds; 
processed pumpkin seeds; gelatin powder; 
processed cocoa beans, roasted cocoa beans in 
particular as condiment; coffee whitener.

כ"ז אב תשע"ו - 76031/08/2016



Class: 30 סוג: 30

Sugar; salt, table salt, seasonings containing salt and 
herbs and/or spices, including packed in disposable 
salt or spice mills; mustard, including with honey, 
fruits, herbs or spices; mustard sauces; preserved 
and/or ready to eat horseradish, including on the 
basis of wasabi; horseradish preparations as 
condiments, including on the basis of wasabi; 
vinegar; sauces (condiments) containing vinegar; 
flavouring paste containing thickened vinegar; sauces 
(condiments), flavouring pastes and flavouring 
cremes; ketchup; marinades and flavouring 
marinades; mayonnaise; remoulade; hamburger 
sauces (condiments); hotdog sauces (condiment); 
sauces (condiments) for french fries; relishes; 
flavouring oils (condiments); spices, spice blends and 
spice preparations, including herbs, including 
packaged in disposable spice mills; spices or herbs in 
brine or oil; preserved and dried herbs and herbal 
blends, including in oil and/or freeze-dried; capers; 
blends containing mainly spices and/or herbs in 
aqueous or oil or fat-based solution for use in food 
production; sauces, especially spice ketchup; 
condiment oils and sauces for marinating; liquid 
condiments; spice aroma and essences; flavourings 
and aroma (other than essential oils) for the 
preparation of food and beverages, including baking 
flavours; pesto; fruit sauces; salad dressings, soy 
sauces, instant sauces; crumbs and bread crumbs, 
including with salt and/or spices and/or herbs; sauce 
thickener; binding and thickening agents for the 
preparation of food; cream stand means; ready-to-
use baking mixes; chocolate cream powder for 
preparation of pudding or chocolate mousse; 
chocolate sauces; chocolate preparations and 
chocolate toppings for garnishing food and drink; 
sauce powder for the preparation of vanilla sauces; 
instant powder containing cocoa for preparing drinks; 
gravies and sauces prepared on the basis of meat, 
fish, seafood or poultry as part of convenience food 
or for use in the production of convenience food; 
gravies and sauces prepared on the basis of fruit or 
vegetables as part of convenience food or for use in 
the production of convenience food; peanut sauce, 
satay sauce; powdered preparations as a basis for 
the production of dessert creams or creamy fillings or 
coverings for confectionery and bakery; instant 
pastes and powders for preparing gravies meat 
sauces, fish sauces and other 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)

Germany, 07/08/2014, No. 302014005553.8/30 גרמניה, 07/08/2014, מספר 302014005553.8/30

Class: 1 סוג: 1

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 76131/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white.

 Owners

Name: Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH

Address: Beimoorweg 11, 22926 Ahrensburg, Germany

(Germany Limited Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 76231/08/2016



Trade Mark No. 274616 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246602 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VIAX DENTAL TECHNOLOGIES LLC

Address: 3250 Mary Street, Suite 302, Coconut Grove FL 
33133, U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental cement; dental impression materials.

Class: 10 סוג: 10

Dental bridges; dental burrs; dental caps; dental 
crowns; dental handpieces; dental onlays; dental 
prostheses; digital sensor used for taking digital 
dental radiographs.

Class: 42 סוג: 42

Digital enhancement and manipulation of radiological 
data by means of computerized software for use in 
the field of dental implants; hosting a secured-
access, members only website featuring technology 
that gives registered internet networked dental 
professionals the ability to communicate and share 
data for the purposes of designing and manufacturing 
dental restorations.

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

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

U.S.A., 25/08/2014, No. 86376025 ארה"ב, 25/08/2014, מספר 86376025

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 76331/08/2016



Trade Mark No. 274621 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246624 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Hats; jackets; shirts; sweatshirts.

Class: 35 סוג: 35

Business advice in the nature of franchising services, 
namely, offering business management assistance in 
the establishment and operation of real estate 
brokerage firms.

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage.

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing live and on-
line classes, seminars and workshops in the field of 
real estate brokerage and related subjects of interest 
to real estate professionals, and distributing course 
materials in connection therewith; educational 
services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs 
and providing courses of instruction in the field of real 
estate brokerage and related subjects of interest to 
real estate professionals; providing recognition and 
incentives by the way of awards to demonstrate 
excellence in the field of real estate brokerage.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86434443 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86434443

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 24/10/2014, No. 86434448 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86434448

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 24/10/2014, No. 86434452 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86434452

Class: 36 סוג: 36

U.S.A., 24/10/2014, No. 86434454 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86434454

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 76431/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and blue.

The mark consists of the word "RE/MAX" in stylized 
red letters with a blue slash.

 Owners

Name: RE/MAX, LLC

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver, CO 
80237-2712, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

כ"ז אב תשע"ו - 76531/08/2016



Trade Mark No. 274622 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246626 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the English characters "E" "X" 
"C" "I" "T" "E" "C" and "H", while the whole word have 
no special meaning.

 Owners

Name: ZHANG XU HUI

Address: Room 303, Unit 1,No.18 Xincaishi Street, 
Tianqiao District, Jinan City, 250000 Shandong Province, 
People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Woodworking machines; engraving machines; 
soldering apparatus, gas-operated; milling machines; 
drilling machines; automatic blowing machines; 
injection molding machines; scraping tools as parts of 
machines (including mechanical blades); cutting 
machines; machine tools.

כ"ז אב תשע"ו - 76631/08/2016



Trade Mark No. 274625 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246668 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WordPress Foundation

Address: 660 4th Street #119, San Francisco CA 94107, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software program for use in design 
and managing content on a website.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, hats, sweatshirts, jackets, 
pullovers, tank tops and shorts.

Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing services, namely, publication of 
video, text and graphic works of others via the 
Internet.

Class: 42 סוג: 42

Software solutions, namely providing use of on-line 
non-downloadable software for use in enabling 
internet publishing.

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

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

U.S.A., 07/11/2014, No. 86448426 ארה"ב, 07/11/2014, מספר 86448426

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 07/11/2014, No. 86448439 ארה"ב, 07/11/2014, מספר 86448439

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 76731/08/2016



Trade Mark No. 274626 מספר סימן

Application Date 06/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246683 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, green, red and yellow.

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

The mark comprises of the words CHOLIMEX, 
FOODS putting above a yellow wavy line. All put 
inside in a stylized quadrilateral of which the base 
side is stylized wave-like parallelling the yellow wavy 
line.

 Owners

Name: CONG TY CO PHAN THUC PHAM CHOLIMEX

Address: Lo C40-43/I, C51-55/II, Duong so 7, Khu Cong 
nghiep Vinh Loc,Huyen Binh Ch, Thanh pho Ho Chi Minh, 
Viet nam, Viet Nam

(Ho Chi Minh City, Vietnam Limited Liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread; crayfish sandwiches; rice cakes; spring rolls; 
Dim Sum; chilli sauce; Satay; soy sauce.

כ"ז אב תשע"ו - 76831/08/2016



Trade Mark No. 274627 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: St. Teresa Medical, Inc.

Address: 2915 Waters Rd, Suite 108, Eagan MN 55121, 
U.S.A.

(Minnesota, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Bandages for wounds or surgical use, namely, 
hemostatic bandages and gauze.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 09/06/2014, No. 86303894 ארה"ב, 09/06/2014, מספר 86303894

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 76931/08/2016



Trade Mark No. 274628 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246697 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: St. Renatus, LLC

Address: 1000 Centre Avenue, Suite 120, Ft. Collins CO 
80526, U.S.A.

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental anesthetics; topical medical anesthetics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86313432 ארה"ב, 18/06/2014, מספר 86313432

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 77031/08/2016



Trade Mark No. 274630 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246705 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a design of a bear.

 Owners

Name: SOREL CORPORATION

Address: 14375 NW Science Park Drive, PORTLAND OR 
97229, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, excluding golf specific wear or casual wear 
sold in golf channels and golf specialty shops, 
namely, base layers, dresses, gaiters, gloves, jacket 
liners, jackets, jumpers, mittens, pants, parkas, rain 
wear, scarves, shirts, shorts, ski bibs, skirts, skorts, 
socks, sweatshirts, vests; headwear; footwear.

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

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

U.S.A., 09/10/2014, No. 86419039 ארה"ב, 09/10/2014, מספר 86419039

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 77131/08/2016



Trade Mark No. 274631 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246708 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Campus Crusade for Christ, Inc.

Address: 100 Lake Hart Drive, MC3500, Orlando FL 
32832, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
tablets, portable media players, computers, and 
handheld devices, namely, software for enabling 
users of a software platform to access, download and 
share data, text, artwork, video, audio, multimedia 
files, and enable communication between platform 
users.

Class: 16 סוג: 16

Packaged kits comprised of printed matter, namely, 
photographic images and a questionnaire designed 
to foster conversation regarding spiritual topics.

Class: 45 סוג: 45

Religious and spiritual services, namely, providing an 
online searchable database featuring individual 
reactions to photographic material through the 
completion of a questionnaire designed to foster 
conversation regarding spiritual topics to develop and 
enhance their spiritual lives.

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

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

U.S.A., 24/06/2014, No. 86319126 ארה"ב, 24/06/2014, מספר 86319126

Class: 45 סוג: 45

U.S.A., 24/06/2014, No. 86319149 ארה"ב, 24/06/2014, מספר 86319149

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 24/06/2014, No. 86319151 ארה"ב, 24/06/2014, מספר 86319151

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 77231/08/2016



Trade Mark No. 274633 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246770 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Absorbent paper for tobacco pipes; tobacco jars; 
electronic cigarettes; snuff; lighters for smokers; 
tobacco pouches; match boxes; matches; firestones; 
snuff boxes; cigar cases; humidors; pipe cleaners for 
tobacco pipes; tobacco pipes; mouthpieces for 
cigarette holders; cigar cutters; ashtrays for smokers; 
spittoons for tobacco users; match holders; pipe 
racks for tobacco pipes; cigarillos; cigars; gas 
containers for cigar lighters; cigarette cases; herbs 
for smoking; tobacco; chewing tobacco; cigarette 
filter, cigarette tips; cigarette paper; books of 
cigarette papers; cigarette holders; cigar holders; 
cigarettes; pocket machines for rolling cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/11/2014, No. 134782 בולגריה, 20/11/2014, מספר 134782

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 77331/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Silver and black.

 Owners

Name: OPENMARK LIMITED

Address: Road Town, PO Box 3540, 19 Waterfront Drive, 
Tortola VG 1110, Virgin Islands

(British Virgin Islands Limited Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 77431/08/2016



Trade Mark No. 274634 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246771 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Absorbent paper for tobacco pipes; tobacco jars; 
electronic cigarettes; lighters for smokers; tobacco 
pouches; match boxes; matches; firestones; cigar 
cases; humidors; pipe cleaners for tobacco pipes; 
tobacco pipes; mouthpieces for cigarette holders; 
cigar cutters; ashtrays for smokers; spittoons for 
tobacco users; match holders; pipe racks for tobacco 
pipes; cigarillos; cigars; gas containers for cigar 
lighters; cigarette cases; herbs for smoking; tobacco; 
chewing tobacco; cigarette filters; cigarette tips; 
cigarette paper; books of cigarette papers; cigarette 
holders; cigar holders; cigarettes; pocket machines 
for rolling cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/11/2014, No. 134780 בולגריה, 20/11/2014, מספר 134780

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 77531/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown and yellow.

Snuffbox

 Owners

Name: Openmark Ltd.

Address: 19 Waterfront Drive,PO Box 3540, Road Town, 
Tortola VG 1110, Virgin Islands

(British Virgin Islands Limited Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 77631/08/2016



Trade Mark No. 274638 מספר סימן

Application Date 27/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246860 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and red.

 Owners

Name: 3 C System s.r.l.

Address: Loc. Annunziata snc, I-03030 Piedimonte San 
Germano, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consultancy, support and information in relation to 
business management.

Class: 42 סוג: 42

Design services relating to computer hardware and 
computer programs.

כ"ז אב תשע"ו - 77731/08/2016



Trade Mark No. 274643 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246928 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "BEVENGAU 
refined wood", which is performed in normal type in 
Latin characters, the first word holds capital letters 
and the rest in lower cases.

 Owners

Name: "ProflT Solutions Engineering" Limited 
Liability Company

Address: Kamennoostrovsky prospect, 26/28, pom. 66-N, 
RU-197101 Saint Petersburg, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Vinyl windows; windows, not of metal; wooden 
double-glazed windows; wood blocks; wooden doors; 
doors, not of metal; wood boards; window frames of 
wood; wooden door frames; window frames, sashes 
and casements made of wood.

Class: 20 סוג: 20

Goods, not included in other classes, of wood, 
namely wooden furniture.

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

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

Russian Federation, 31/07/2014, No. 2014725628 רוסיה, 31/07/2014, מספר 2014725628

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

כ"ז אב תשע"ו - 77831/08/2016



Trade Mark No. 274648 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0627384 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Michelin Recherche et Technique S.A.

Address: Route Louis-Braille 10, CH-1763 Granges-
Paccot, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for motor cars, tires for tractors, protectors of 
gum placed between the inner tube and rim.

כ"ז אב תשע"ו - 77931/08/2016



Trade Mark No. 274652 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0858014 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Solvay Specialty Polymers Italy, SpA

Address: Viale Lombardia, 20, I-20021 Bollate (MI), Italy

(Italie SpA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives used 
in industry.

כ"ז אב תשע"ו - 78031/08/2016



Trade Mark No. 274654 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0925003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIAMEN FIVE CONTINENTS INT'L TRADING 
CO., LTD.

Address: RM. 701-708, 710, Jutai Commercial Bldg, 
Xiahe Road, Xiamen, P.R., People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Containers for household or kitchen use (except in 
precious metal); kitchen utensils, not of precious 
metal; enamel and plastic ware for everyday use, 
including basins, bowls, plates, kettles and cups; 
ceramics for household purposes; porcelain ware; 
pottery for everyday use, including basins, bowls, 
plates, jars, jug, pots, marmites, kettles and ceramic 
tableware; China ornaments; works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass; statuettes of porcelain, 
terra-cotta or glass; drinking vessels; toilet paper 
holders; flower pots; dishes for soap; toilet utensils.

כ"ז אב תשע"ו - 78131/08/2016



Trade Mark No. 274655 מספר סימן

Application Date 29/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0973973 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SMA Solar Technology AG

Address: Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Inverters.

כ"ז אב תשע"ו - 78231/08/2016



Trade Mark No. 274656 מספר סימן

Application Date 10/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0977042 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green, white and gold yellow.

 Owners

Name: PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, AKTARİYE, 
KİMYEVİ MADDELER, TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde, 
ESKİŞEHİR, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game meat and processed 
meat products; dried leguminous; ready made soups, 
consommé; olives, olive paste; milk and milk 
products (including butter); edible vegetable oils; 
dried fruits and vegetables, canned fruits and 
vegetables, frozen fruits and vegetables, cooked 
fruits and vegetables; hazelnut and pistachio pastes; 
eggs, powdered eggs; food supplements not for 
medical purposes, included in this class (including 
pollen, proteins, carbohydrates); potato chips.

כ"ז אב תשע"ו - 78331/08/2016



Trade Mark No. 274658 מספר סימן

Application Date 10/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1015589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, AKTARİYE, 
KİMYEVİ MADDELER, TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde, 
ESKİŞEHİR, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Nuts, roasted sun-flower seed, pistachio nut, roasted 
chickpeas, roasted bald seed, roasted almond, hot 
roasted chick peas, salty pistachio nut, dried fruits, 
sun-dried fruit pulps.

כ"ז אב תשע"ו - 78431/08/2016



Trade Mark No. 274659 מספר סימן

Application Date 06/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1029319 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JSC "Telavi Wine Cellar"

Address: Telavi district, 2200 village Kurdgelauri, Georgia

(Georgia Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

כ"ז אב תשע"ו - 78531/08/2016



Trade Mark No. 274660 מספר סימן

Application Date 10/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1096726 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, black, white, green and yellow.

 Owners

Name: PEYMAN KURUYEMİŞ GIDA AKTARİYE 
KİMYEVİ MADDELER TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞIRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad., Eskişehir, 
Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Nuts, roasted sun-flower seed, pistachio nut, roasted 
chickpeas, roasted bald seed, roasted almond, hot 
roasted chick peas, salty pistachio nuts, dried fruits, 
sun-dried fruit pulps.

כ"ז אב תשע"ו - 78631/08/2016



Trade Mark No. 274661 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1125976 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BENGUIGUI Jean-Jacques

Address: 8 allée du platane, F-92170 VANVES, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

False eyelashes; adhesives for affixing false 
eyelashes; cosmetic preparations for eyelashes; 
eyebrow cosmetics; cosmetics; cosmetic creams; 
decorative transfers for cosmetic purposes; cosmetic 
kits; cosmetic preparations for slimming purposes; 
lotions for cosmetic purposes; beauty masks; sun-
tanning preparations [cosmetics]; hair lotions; 
cosmetic pencils; eyebrow pencils; mascara; make-
up removing preparations; make-up preparations; 
nail care preparations; nail varnish; false nails; make-
up; almond milk for cosmetic purposes; make-up 
powder; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for skin care; lipstick; soap; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; deodorant for 
personal use; adhesives for cosmetic purposes; 
adhesives for affixing false hair; depilatory wax; 
depilatory preparations; depilatory preparations; hair 
dyes; colorants for toilet purposes; skin whitening 
creams; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; hair spray; after-shave lotions; 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
neutralizers for permanent waving; hair waving 
preparations; shaving preparations; smoothing 
preparations; shaving soap; cosmetic dyes; hair 
dyes; beard dyes; colorants for toilet purposes; 
shampoos; eau de Cologne; toilet water; essential 
oils; oils for perfumes and scents; perfumes; 
perfumery; toiletries; breath freshening sprays; 
dentifrices; dental bleaching gels; mouth washes not 
for medical purposes; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes.

כ"ז אב תשע"ו - 78731/08/2016



Trade Mark No. 274662 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1199955 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets and vests for sports; helmets for 
skiing, helmets for hockey; sunglasses, ski goggles, 
swimming goggles; ski masks, diving masks; life 
jackets; suits, gloves and earplugs for divers; buoys 
and snorkels for swimming and diving.

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, all-purpose sports bags, belt bags, 
namely belt bags for skiing, backpacks for skiing in 
both Alpine and Nordic disciplines, rucksacks and 
backpacks, particularly backpacks made of 
waterproof textile materials specially designed for 
skiing; sticks for walking, for sports or other 
purposes, backpacks for hiking.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, including boots, shoes, 
gloves, hats; one-piece suits, gloves, shoes and 
boots for skiing and other snow sports; after-ski 
boots, ski trousers adaptable to boots, gaiters; boots 
and gloves for skiing; clothing and footwear for indoor 
and outdoor racket sports; clothing and footwear for 
tennis; bathing caps; sports underwear.

Class: 28 סוג: 28

Sports articles included in this class; table tennis, 
badminton and tennis nets; racket-ball, table tennis, 
badminton, squash and tennis rackets; covers and 
bags for rackets; strings for rackets; racket handles; 
balls and shuttlecocks, tables for table tennis; skis, 
bindings and poles for Alpine skiing and Nordic 
skiing, ski brakes; custom designed cases for skis; 
sledges; protective padding (parts of sports suits); 
hockey sticks and pucks; ice skates; bags for 
carrying sporting articles; protective covers for table 
tennis tables; flippers for swimming and diving; 
protective knee pads and elbow pads for sports; 
belts, buoyancy devices, vests and belts for 
swimming.

כ"ז אב תשע"ו - 78831/08/2016



 Owners

Name: IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH

Address: Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

כ"ז אב תשע"ו - 78931/08/2016



Trade Mark No. 274663 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1220914 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BROUWERIJ DE HALVE MAAN, besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Address: Walplein 26, B-8000 BRUGGE, Belgium

(BE A private company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

כ"ז אב תשע"ו - 79031/08/2016



Trade Mark No. 274664 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1223769 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical household and kitchen machines and 
apparatus included in this class, in particular 
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); electric 
waste disposal apparatus, namely garbage disposals 
and waste compactors; dishwashers; electric 
machines and apparatus for the treatment of 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.

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus for recording, sending, 
transmission, switching, receiving, reproduction and 
processing of sounds, signals, symbols and/or 
images; apparatus for recording, processing, 
sending, transmission, switching, storing and output 
of messages, information and data; weighing, 
measuring, signalling, checking apparatus and 
instruments; software; recorded and unrecorded 
machine-readable data carriers for household 
equipment; data processing devices and data 
processing programmes for controlling and operating 
household appliances; parts for all the aforesaid 
goods, included in this class.

כ"ז אב תשע"ו - 79131/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and white.

 Owners

Name: BSH Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generating and 
cooking, in particular 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); 
ventilation apparatus, in particular fans, extractor 
hood filters, extractor hood equipment and extractor 
hoods, air conditioning apparatus and devices for 
improving air quality, 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 of beverages.

Class: 37 סוג: 37

Installation services; repair and maintenance of 
electric and/or fuel-driven household and kitchen 
appliances.

כ"ז אב תשע"ו - 79231/08/2016



Trade Mark No. 274714 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dongyang PC, Inc.

Address: B-413, 19, Yangpyeong-ro 21ga-gil,, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul,, Republic of Korea

A Korean 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: 7 סוג: 7

Vertical rotary parking systems; all included in class 7 מערכות חניה אנכיות ציריות; הנכללות כולן בסוג 7                 
    

כ"ז אב תשע"ו - 79331/08/2016



Trade Mark No. 274718 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Old Navy (ITM) Inc.

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

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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; tote bags, duffel bags, , 
handbags, bike bags, diaper bags, beach bags, 
briefcases, card cases, key cases and wallets, 
backpacks, shopping bags, purses, suitcases, 
travelling sets; all included in class 18

עור וחיקויי עור, וטובין העשוי מחומרים אלו ושאינו כלול בסוגים 
אחרים; עורות של חיות; מזוודות ותיקי טיולים; מטריות, 

שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; תיקי נסיעות, 
תרמילי כתף, תיקי יד, תיקי אופניים, תיקי חיתולים להחלפה, 
תיקי חוף, מזוודות, נרתיקים לכרטיסים, נרתיקים למפתחות 
וארנקים, ילקוט גב, תיקי קניות, ארנקים, מזוודות, ערכות 

טיולים; הנכללים כולם בסוג 18                                           
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 79431/08/2016



IACT

Trade Mark No. 274734 מספר סימן

Application Date 19/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Combined Jewish Philanthropies of Greater 
Boston, Inc.

Address: 126 High Street, Boston, 02110, 
MASSACHUSETTS, U.S.A.

corporation MASSACHUSETTS 

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing academic 
mentoring and instruction to assist college students 
in preparing for education abroad program in Israel, 
through hands-on education programs in the United 
States and Israel that encompass community service 
projects, and providing mentoring to students who 
have returned from such study in Israel and who 
seek to expand interest and knowledge among other 
students on their campuses about Israel and 
Judaism; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת שירותי תמיכה אקדמית והוראה 
לסיוע לתלמידי מכללות בהכנה לתוכנית חינוך בחו"ל בישראל, 
באמצעות תוכניות לימוד מעשיות בארצות הברית ובישראל 

שכוללת פרוייקטים של שירות קהילתי, ומתן תמיכה לסטודנטים 
שחזרו מלימודים כאלה בישראל ומבקשים להרחיב את הידע 
והעניין בקרב סטודנטים אחרים בקמפוסים שלהם לגבי ישראל 
ויהדות; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ז אב תשע"ו - 79531/08/2016



FRYE

Trade Mark No. 274744 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: JIMLAR CORPORATION (NEW YORK 
CORPORATION) 

Address: 9th Floor,  350 Fifth Avenue, New York,, 10118, 
NY, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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; All goods included in Class 18

עור וחיקוי של עור, וטובין העשויים מחומרים אלה ואשר אינם 
כלולים בסוגים אחרים; עורות של בעלי חיים, עור של חיה; 
מזוודות ותיקי נסיעה; מטריות ושימשיות; מקלות הליכה; 

שוטים, רתמה ואוכפים; כל הסחורות נכללות בסוג 18             
                                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 79631/08/2016



S-CURVE

Trade Mark No. 274745 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C ,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: 5 סוג: 5

Feminine hygiene products, such as pantyliners, 
sanitary napkins and tampons, sanitary briefs, 
interlabial pads for feminine hygiene; incontinence 
diapers, napkins and pantyliners, incontinence pants; 
disposable diapers and pants made of paper and/or 
cellulose.

מוצרי הגיינה נשית, כגון סופג לתחתונים, מפיות סניטריות 
וטמפונים,  תחתונים סניטריים, פדים לפנים השפתיים להגיינה 
נשית; חיתולים לבריחת שתן, מפיות וסופג לתחתונים, מכנסי 
בריחת שתן; חיתולים מתכלים ומכנסיים העשויים מנייר או 

תאית                                                                             
      

כ"ז אב תשע"ו - 79731/08/2016



Trade Mark No. 274746 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: JIMLAR CORPORATION (NEW YORK 
CORPORATION) 

Address: 9th Floor,  350 Fifth Avenue, New York,, 10118, 
NY, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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; All goods included in Class 18

עור וחיקוי של עור, וטובין העשויים מחומרים אלה ואשר אינם 
כלולים בסוגים אחרים; עורות של בעלי חיים, עור של חיה; 
מזוודות ותיקי נסיעה; מטריות ושימשיות; מקלות הליכה; 

שוטים, רתמה ואוכפים; כל הסחורות מכללות בסוג 18             
                                                                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; All goods included in 
Class 25

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; כל הסחורות נכללות בסוג 25

               

כ"ז אב תשע"ו - 79831/08/2016



Trade Mark No. 274750 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
office functions; Employment agency services; 
temporary and permanent employment agency 
services; employment related services, namely, 
providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment 
information to others; personnel management 
services; human resources management services; 
providing and managing contract personnel 
programs; personnel management and consultancy 
services; providing employee skills screening and 
assessment tools via a website on a global 
information network; Employment counseling 
services; career management consultation services; 
employment outplacement services; Professional 
business consultancy services; accounting and 
internal business audit services for others, business 
investigation services; business advice and 
information services; business organization 
consultancy services; tax preparation and consulting 
services.

ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד; שירותי 
סוכנות תעסוקה; שירותי סוכנות תעסוקה זמנית וקבועה; 

שירותים הקשורים לתעסוקה, דהיינו, אספקת שיבוץ עבודה, 
פיתוח קריירה, גיוס תעסוקה, ומידע תעסוקתי כללי לאחרים; 
שירותי ניהול צוות עובדים; שירותי ניהול משאבי אנוש; אספקת 
וניהול תוכניות של חוזי צוות עובדים; שירותי ניהול ויעץ צוות 
עובדים; אספקת כלים לסינון והערכת עובדים באמצעות אתר 
ברשת מידע גלובלית; שירותי ייעוץ תעסוקה; שירותי התייעצות 
בניהול קריירה; שירותי תעסוקה חלופית; שירותי יעץ עסקי 
מקצועי; שירותי חשבונאות וביקורת חשבונות פנימית של 
עסקים עבור אחרים, שירותי חקירות עסקים; שירותי עצה 
ומידע עסקיים; שירותי יעץ בארגון עסק; שירותי הכנה 

והיוועצות של מיסים.                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services; Providing training 
in business and job skills and office technology; 
Providing training in the field of job searching, career 
development, self-marketing, interview skills and 
research workshops; training services for personnel; 
providing on-line courses of study in the fields of 
information technology, software use, job and 
business skills; career counseling services; education 
and training being career management and career 
transition services.

שירותי חינוך והדרכה; אספקת הדרכה במיומנויות עסקים 
ועבודה וטכנולוגית משרד; אספקת הדרכה בתחום של חיפוש 
עבודה, פיתוח קריירה, שיווק עצמי, מיומנויות ראיון וסדנאות 
מחקר; שירותי הדרכה לצוות עובדים; אספקת קורסים מקוונים 

ללימוד בתחומים של טכנולוגית מידע, שימוש בתוכנה, 
מיומנויות עבודה ועסקים; שירותי ייעוץ קריירה; חינוך והדרכה 
שהינם שירותי ניהול קריירה ושינוי קריירה.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ"ז אב תשע"ו - 79931/08/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours orange, blue, light 
blue as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כתום, כחול, תכלת הנראים בסימן.

 Owners

Name: RMC of Illinois, Inc.

Address: 1415 West 22nd Street, Suite 1200, Oak Brook, 
Illinois 60523-2032, U.S.A.

Illinois 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"ז אב תשע"ו - 80031/08/2016



Trade Mark No. 274753 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.

Address: BUILDING NUMBER 1, LUCKY CITY 
COMMERCIAL CENTER,, SUZHOU CITY, JIANGSU 
PROVINCE, People's Republic of China

CHINESE 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: 7 סוג: 7

power operated tools and machine tools, namely, 
drills, screwdrivers, hammers, cutters, saws, sanders, 
polishers, grinders, wrenches, planers, routers, 
engraving machines, jointers, hot air guns, hot glue 
guns, spray guns for paint, nailing guns, staple guns, 
electric kitchen machines, drill press, wood lathe, 
electric hoist, nailing apparatus, stapler machines, 
concrete vibrators, concrete mixer, demolition 
breaker, plate compactor; log splitters; woodworking 
machines; air powered tools ; air compressors; power 
lawn and garden tools, namely, blowers, grass 
trimmers, hedge trimmers, lawn mowers, lawn 
edgers, shredders, pumps , high pressure washers, 
vacuum cleaners; agricultural machines; generators; 
motors except for land vehicles; exhaust fan; chain 
block hoists ; electric welding machines; power tool 
accessories, namely, tool bits, drill bits, drill chucks, 
router bits, screwdriver bits, saw blades, grinding 
wheels, polishing pads, abrasive wheels, sanding 
sheets, cutting discs; all the aforementioned goods 
being electric; all included in Class 7

כלים וכלים ממוכנים המופעלים על ידי מקור כח, דהיינו, 
מקדחים, מברגים, פטישים, מכשירי חיתוך, מסורים, משייפים, 
מלטשים, מטחנות, מפתחות ברגים, מקצועות, נתבים, מכונות 
חריטה, מכונות איחוד, אקדחי אוויר חם, אקדחי דבק חם, 
אקדחי צבע, אקדחי מסמרים, אקדחי סיכות, מכונות מטבח 
חשמליות, מקדחת לחץ, מחרטת עץ, מנוף חשמלי, מנגנון 

מסמור, מכונות סיכות, רטט בטון, מערבל בטון, מפסק הריסה, 
לוח מכבש; מפצל בולי עץ; מכונות עיבוד עץ; כלים מופעלים על 
ידי אוויר; מדחסי אוויר; כלים חשמליים לדשא ולגינה, דהיינו, 
מפוחי אוויר, גוזמי דשא, גוזמי גדר, מכסחי דשא, מכסחי 

גדרות,  גורסים, משאבות, שטיפה בלחץ גבוה, שואבי אבק; 
מכונות חקלאות; גנרטורים; מנועים פרט לכלי רכב יבשתי; 
מפלטי אוויר; שרשראות הרמה ; מכונות ריתוך חשמליות; 
אביזרי כלי חשמל, דהיינו, חלקי כלים, חלקי מקדחה, חלקי 
מחרטה,  חלקי נתבים, חלקי מברגות, להב מסורים, מעגלי 

השחזה, רפידות ליטוש, גלגלי שיוף, נירות שיוף, דיסק חיתוך; 
כל הטובין האמורים הינם חשמליים; הנכללים כולם בסוג  7     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ז אב תשע"ו - 80131/08/2016



Trade Mark No. 274755 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.

Address: BUILDING NUMBER 1, LUCKY CITY 
COMMERCIAL CENTER,, SUZHOU CITY, JIANGSU 
PROVINCE, People's Republic of China

CHINESE 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: 8 סוג: 8

Hand tools and hand instruments, namely, hand-
operated hand tools; hand drills; screwdrivers; saws ; 
wrenches; pliers; clamps; hammers; axes; chisels; 
planers; routers; cutters; nailers; tackers; staplers;  
files; nippers; punches; riveters; trowels; shovels; hex 
keys; spanners; crimping tools; hand jacks; tool bags; 
tool holders; agricultural tools; garden tools; shears; 
lawn rakes; lawn clippers; lawn edgers; pruning 
knives; abrading instruments; glue guns; knives; 
sharpening instruments; bits for hand tools; grinding 
discs; cutting discs; polishing discs; sanding discs; 
saw blades. all included in Class 8

כלי עבודה ומכשירי יד, דהיינו, כלים  המופעלים בידיים; 
מקדחות יד; מברגות; מסורים; מפתח ברגים; צבתות; מלחציים; 
פטישים; גרזנים; אזמלים; מקצועה; נתבים; חותכים; מחברי 

מסמרים; מחברי נעצים; מהדקים; משייפים; מצבטים; מנקבים; 
מכונת סמרור; שפכטל; אתים; מפתחות אלם; ברגים; כלי 

לחיצה; מגבה ידני; שקיות כלים; מחזיקי כלים; כלים חקלאיים; 
כלי גינון; מספריים; מגרפות דשא; קוצץ דשא; מכסחי גדרות; 
סכיני גיזום; כלי ליטוש; אקדחי דבק; סכינים; כלים לחידוד 
מכשירים; חלקים לכלי עבודות ידניות; דיסקים להשחזה; 

דיסקים לחיתוך; דיסקים להברקה; דיסקים לליטוש; להבי מסור. 
הנכללים כולם בסוג 8                                                       

                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 80231/08/2016



AIRSTRIP

Trade Mark No. 274758 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AirStrip IP Holdings, LLC

Address: 335 E. Sonterra Blvd., Suite 200, San Antonio, 
Texas 78258, U.S.A.

Texas LLC

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platforms; downloadable 
computer application; downloadable software.

פלטפורמות תוכנות מחשב; יישומי מחשב הניתנים להורדה; 
תוכנות הניתנות להורדה.                           

כ"ז אב תשע"ו - 80331/08/2016



Trade Mark No. 274759 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Yankee Candle Company, Inc.

Address: P.O. Box 110, South Deerfield, Boston, 
Massachusetts 01373, U.S.A.

a Massachusetts corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances; air fragrancing preparations; 
aromatherapy oils; all included in class 03

חומרים ריחניים; תכשירים לבישום אוויר; שמנים ארומתרפיים; 
הנכללים כולם בסוג 03.                 

Class: 11 סוג: 11

Diffusers for room fragrances; diffusers for scented 
essential oils; diffusers for air deodorants; diffusers 
for air; electric dispensers for room fragrances; 
electric dispensers for scented essential oils;  electric 
dispensers for air deodorants; electric dispensers for 
air fresheners; all included in class 11.

מפיצי ריח לבישום חדר; מפיצי ריח לשמנים ריחניים; מפיצי ריח 
למפיגי ריח; מפזר אוויר; מפזר ריח חשמלי לבישום אוויר; מפזר 

ריח חשמלי לשמנים אתריים ריחניים; מפזרי ריח חשמלי 
למפיגי ריח; מפזרי ריח חשמליים לטיהור אוויר; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                    

          

Class: 35 סוג: 35

Marketing consulting services; subscription to 
fragrance delivery services; all included in class 35.

שירותי ייעוץ שיווקי; שירותי רישום למשלוח מפיצי ריח; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

    

כ"ז אב תשע"ו - 80431/08/2016



SCENTELLIGENT

Trade Mark No. 274760 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Yankee Candle Company, Inc.

Address: P.O. Box 110, South Deerfield, Boston, 
Massachusetts 01373, U.S.A.

a Massachusetts corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances; air fragrancing preparations; 
aromatherapy oils; all included in class 03.

חומרים ריחניים; תכשירים לבישום אוויר; שמנים ארומתרפיים; 
הנכללים כולם בסוג 03.                   

Class: 11 סוג: 11

Diffusers for room fragrances; diffusers for scented 
essential oils; diffusers for air deodorants; diffusers 
for air; electric dispensers for room fragrances; 
electric dispensers for scented essential oils;  electric 
dispensers for air deodorants; electric dispensers for 
air fresheners; all included in class 11.

מפיצי ריח לבישום חדר; מפיצי ריח לשמנים ריחניים; מפיצי ריח 
למפיגי ריח; מפזר אוויר; מפזר ריח חשמלי לבישום אוויר; מפזר 

ריח חשמלי לשמנים אתריים ריחניים; מפזרי ריח חשמלי 
למפיגי ריח; מפזרי ריח חשמליים לטיהור אוויר; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                    

          

Class: 35 סוג: 35

Marketing consulting services; subscription to 
fragrance delivery services; all included in class 35.

שירותי ייעוץ שיווקי; שירותי רישום למשלוח מפיצי ריח; 
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., 31/12/2014, No. 86485042 ארה"ב, 31/12/2014, מספר 86485042

Class: 11 סוג: 11

U.S.A., 31/12/2014, No. 86486050 ארה"ב, 31/12/2014, מספר 86486050

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 31/12/2014, No. 86486153 ארה"ב, 31/12/2014, מספר 86486153

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 80531/08/2016



Trade Mark No. 274761 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances; air fragrancing preparations; 
aromatherapy oils; all included in class 03.

חומרים ריחניים; תכשירים לבישום אוויר; שמנים ארומתרפיים; 
הנכללים כולם בסוג 03.                   

Class: 11 סוג: 11

Diffusers for room fragrances; diffusers for scented 
essential oils; diffusers for air deodorants; diffusers 
for air; electric dispensers for room fragrances; 
electric dispensers for scented essential oils;  electric 
dispensers for air deodorants; electric dispensers for 
air fresheners; ; all included in class 11.
                                   

מפיצי ריח לבישום חדר; מפיצי ריח לשמנים ריחניים; מפיצי ריח 
למפיגי ריח; מפזר אוויר; מפזר ריח חשמלי לבישום אוויר; מפזר 

ריח חשמלי לשמנים אתריים ריחניים; מפזרי ריח חשמלי 
למפיגי ריח; מפזרי ריח חשמליים לטיהור אוויר; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 35 סוג: 35

Marketing consulting services; subscription to 
fragrance delivery services; all included in class 35.

שירותי ייעוץ שיווקי; שירותי רישום למשלוח מפיצי ריח; 
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., 31/12/2014, No. 86493218 ארה"ב, 31/12/2014, מספר 86493218

Class: 3 סוג: 3

U.S.A., 31/12/2014, No. 86493223 ארה"ב, 31/12/2014, מספר 86493223

Class: 11 סוג: 11

U.S.A., 31/12/2014, No. 86493227 ארה"ב, 31/12/2014, מספר 86493227

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 80631/08/2016



 Owners

Name: The Yankee Candle Company, Inc.

Address: P.O. Box 110, South Deerfield, Boston, 
Massachusetts 01373, U.S.A.

a Massachusetts 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

כ"ז אב תשע"ו - 80731/08/2016



Trade Mark No. 274765 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: D.N. Sorek 76842, P.O.B. 159, Hulda, Kibbutz 
Hulda, Israel

כתובת : ד.נ. שורק 76842, ת.ד. 159, חולדה, קיבוץ חולדה, 
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, all included in Class 33 יינות, הנכללים כולם בסוג 33         

כ"ז אב תשע"ו - 80831/08/2016



KHALEESI

Trade Mark No. 274768 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Home Box Office, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath 
salts, bubble bath, body scrubs, facial scrubs, 
perfumery, essential oils, namely massage oils and 
essential oils for personal and household use; 
cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish 
remover; face and body glitter, face and body creams 
and lotions, body oil, body powder, wax strips for 
removing body hair; hair lotions; all included in class 
3.

סבונים, שהם סבוני פנים, גילוח וגוף, חרוזי אמבט, גבישי 
אמבט, תחליבי מקלחת ואמבט, מלחי אמבט, קצף אמבט, 

מקרצפי גוף, מקרצפי פנים, בישום, שמנים אתריים, שהם שמני 
עיסוי ושמנים אתריים לשימוש אישי וביתי; קוסמטיקה, שהיא, 
מסכות גוף, מסכות פנים, איפור, מוצרי ציפורניים, שהם, לק, 
מסיר לק; נצנצי פנים וגוף, קרמים ותחליבי פנים וגוף, שמן גוף, 
אבקת גוף, רצועות שעווה להסרת שיער גוף; תחליבי שיער; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    
                                                                                  

Class: 21 סוג: 21

mugs, drinking glasses, shot glasses; barware, 
namely, bottle openers, cocktail shakers, decanters, 
wine buckets, wine openers, coolers for wine; and 
sports bottles sold empty; all included in class 21.

ספלים, כוסות שתייה, כוסיות; כלי בר, שהם, פותחני בקבוקים, 
שייקר קוקטיילים, בקבוקים ליין; דליים ליין, פותחני יין, מצננים 
ליין; 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, namely, caps; 
footwear; Halloween and masquerade costumes; all 
included in class 25.

ביגוד; ביגוד, שהוא, לבוש יומיומי, הלבשה עליונה, הלבשה 
תחתונה, לבנים, בגדי ספורט, מיזעים, מכנסי טרנינג, חולצות, 
בגדי שחייה, חלוקי רחצה; גופיות, חולצות טי, סוודרי ברדס, 
ומיזעי ברדס; בגדי שינה; חלוקים; גרביים; כיסויי ראש, שהם, 
כובעים; הנעלה; תחפושות ליל כל הקדושים ונשפי מסכות; 

הנכללים כולם בסוג 25.                                                     
          

כ"ז אב תשע"ו - 80931/08/2016



TROPOCELLS

Trade Mark No. 274769 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1263174 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: ESTAR TECHNOLOGIES LTD שם: אסתר טכנולוגיות בע"מ

Address: 15 Hamerkava Street, Holon, 5885111, Israel כתובת : המרכבה 15, חולון, 5885111, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Kits for the preparation of platelet rich plasma (PRP) 
for medical purposes containing tubes and filters; 
Devices for the preparation of platelet rich plasma for 
medical purposes; Devices for use in the preparation 
of platelet rich plasma; Devices for use in the 
separation of blood components.; all included in class 
10

ערכות להכנת פלזמה מועשרת בטסיות (פי.אר.פי) למטרות 
רפואיות המכילות מבחנות ופילטרים; התקנים להכנת פלזמה 
מועשרת בטסיות למטרות רפואיות; התקנים לשימוש בהכנת 
פלזמה מועשרת בטסיות; התקנים לשימוש בהפרדה של 

מרכיבי דם; הנכללים כולם בסוג 10                                     
                                                                                    

                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 81031/08/2016



CELLENIS

Trade Mark No. 274770 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1262545 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: ESTAR TECHNOLOGIES LTD שם: אסתר טכנולוגיות בע"מ

Address: 15 Hamerkava Street, Holon, 5885111, Israel כתובת : המרכבה 15, חולון, 5885111, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Kits for the preparation of platelet rich plasma (PRP) 
for aesthetic purposes containing tubes and filters; 
Devices for the preparation of platelet rich plasma for 
aesthetic purposes; Devices for use in the 
preparation of platelet rich plasma; Devices for use in 
the separation of blood components; all included in 
class 10

ערכות להכנת פלזמה מועשרת בטסיות (פי.אר.פי) למטרות 
אסתטיות המכילות מבחנות ופילטרים; התקנים להכנת פלזמה 
מועשרת בטסיות למטרות אסתטיות; התקנים לשימוש בהכנת 

פלזמה מועשרת בטסיות; התקנים לשימוש בהפרדה של 
מרכיבי דם; הנכללים כולם בסוג 10                                     
                                                                                    

                                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 81131/08/2016



Trade Mark No. 274776 מספר סימן

Application Date 15/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247038 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for use in 
securing data, networks, computers, personal 
computing devices, and mobile devices; computer 
software for enabling the secure access, control, 
viewing, and utilizing of data via personal computing 
devices and networks; biometric identification and 
authentication software; computer software for 
management of usernames and passwords; 
identification and authentication security software for 
personal computing devices, computers, mobile 
devices, and communication networks; geo location 
software; global positioning software; voice 
recognition software; facial recognition software; 
gesture recognition software; fingerprint recognition 
software; retinal recognition software; device 
recognition software.

Class: 42 סוג: 42

Providing non-downloadable and cloud based 
software to enhance security of data and information 
on networks, computers, personal computing 
devices, and mobile devices; providing non-
downloadable and cloud based software to enhance 
security of identity and personal information on 
networks, computers, personal computing devices, 
and mobile devices; providing authenticated and 
secure content to others on a network; providing non-
downloadable and cloud based biometric 
identification and authentication software; providing 
non-downloadable and cloud based voice recognition 
software; providing non-downloadable and cloud 
based facial recognition software; providing non-
downloadable and cloud based gesture recognition 
software; providing non-downloadable and cloud 
based fingerprint recognition software; providing non-
downloadable and cloud based retinal recognition 
software; providing non-downloadable and cloud 
based device recognition software; computer data 
encryption and proxy services for use in securing, 
monitoring, authenticating and identifying individuals; 
data encryption and decoding services.

כ"ז אב תשע"ו - 81231/08/2016



Class: 45 סוג: 45

Identification verification services; user authentication 
services; username and password management 
services; identification verification services, namely, 
providing authentication of personal identification 
information; identity verification services, namely, 
providing authentication of personal identification 
information via secure storage and transmitting such 
information via the Internet; providing authentication, 
issuance, validation and revocation of digital 
certificates; analyzing and reporting services related 
to user identification and authorization data.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/04/2014, No. 48180 טרינידד וטובגו, 22/04/2014, מספר 48180

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for use in 
securing data, networks, computers, personal 
computing devices, and mobile devices; computer 
software for enabling the secure access, control, 
viewing, and utilizing of data via personal computing 
devices and networks; biometric identification and 
authentication software; computer software for 
management of usernames and passwords; 
identification and authentication security software for 
personal computing devices, computers, mobile 
devices, and communication networks; geo location 
software; global positioning software; voice 
recognition software; facial recognition software; 
gesture recognition software; fingerprint recognition 
software; retinal recognition software; device 
recognition software; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
computer software; fire-extinguishing apparatus.

כ"ז אב תשע"ו - 81331/08/2016



 Owners

Name: Intel Corporation

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara 
CA 950528119, 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

Class: 42 סוג: 42

Providing non-downloadable and cloud based 
software to enhance security of data and information 
on networks, computers, personal computing devices, 
and mobile devices; providing non-downloadable and 
cloud based software to enhance security of identity 
and personal information on networks, computers, 
personal computing devices, and mobile devices; 
providing authenticated and secure content to others 
on a network; providing non-downloadable and cloud 
based biometric identification and authentication 
software; providing non-downloadable and cloud 
based voice recognition software; providing non-
downloadable and cloud based facial recognition 
software; providing non-downloadable and cloud 
based gesture recognition software; providing non-
downloadable and cloud based fingerprint recognition 
software; providing non-downloadable and cloud 
based retinal recognition software; providing non-
downloadable and cloud based device recognition 
software; computer data encryption and proxy 
services for use in securing, monitoring, 
authenticating and identifying individuals; data 
encryption and decoding services; Scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; Identification verification 
services; user authentication services; username and 
password management services; identification 
verification services, namely, providing authentication 
of personal identification information; identification 
verification services, namely, providing authentication 
of personal identification information via secure 
storage and transmitting such information via the 
Internet; providing authentication, issuance, validation 
and revocation of digital certificates; analyzing and 
reporting services related to user identification and 
authorization data; legal services; security services 
for the protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals.

כ"ז אב תשע"ו - 81431/08/2016



Trade Mark No. 274777 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247046 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barnard Stewart Silver

Address: 4391 Carol Jane Drive, Holladay UT 84124, 
U.S.A.

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fructans for use as a raw material in the manufacture 
of food.

Class: 5 סוג: 5

Fructans for use as a prebiotic dietary fiber to aid 
digestion, treat constipation, reduce diarrhea, and 
build the body's natural defenses.

Class: 30 סוג: 30

Fructan flavor enhancers used in food and beverage 
products.

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

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

U.S.A., 05/06/2014, No. 86301798 ארה"ב, 05/06/2014, מספר 86301798

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 81531/08/2016



Trade Mark No. 274779 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247148 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TUNE, INC.

Address: 2220 Western Ave., Seattle WA 98121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software for tracking the performance of online 
advertising campaigns and for tracking user actions 
on the mobile web and within mobile applications.

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

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

U.S.A., 25/06/2014, No. 86320645 ארה"ב, 25/06/2014, מספר 86320645

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 81631/08/2016



Trade Mark No. 274780 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247158 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 03/09/2014, No. 666303 שוויץ, 03/09/2014, מספר 666303

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 81731/08/2016



Trade Mark No. 274782 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 03/09/2014, No. 666305 שוויץ, 03/09/2014, מספר 666305

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 81831/08/2016



Trade Mark No. 274783 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 30/09/2014, No. 667345 שוויץ, 30/09/2014, מספר 667345

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 81931/08/2016



Trade Mark No. 274784 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247162 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 25/09/2014, No. 667412 שוויץ, 25/09/2014, מספר 667412

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 82031/08/2016



Trade Mark No. 274785 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247163 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 25/09/2014, No. 667413 שוויץ, 25/09/2014, מספר 667413

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 82131/08/2016



Trade Mark No. 274786 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247164 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 08/09/2014, No. 667439 שוויץ, 08/09/2014, מספר 667439

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 82231/08/2016



Trade Mark No. 274787 מספר סימן

Application Date 23/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Solvay

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

(Benelux Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in the manufacture of 
paints and coatings; synthetic strontium sulphate for 
use in the manufacture of paints and coatings.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes and lacquers; coatings (paints); 
synthetic resin paints.

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

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

Benelux, 03/02/2015, No. 1303883 בנלוקס, 03/02/2015, מספר 1303883

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

כ"ז אב תשע"ו - 82331/08/2016



Trade Mark No. 274788 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247206 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: 10 סוג: 10

Permanent surgical implants and catheter-deployed 
permanent surgical implants and catheter deployed 
surgical implants, both comprised of artificial 
material, used to seal blood leaks of the heart.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 18/12/2014, No. 86484243 ארה"ב, 18/12/2014, מספר 86484243

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 82431/08/2016



Trade Mark No. 274789 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 
S.A.

Address: Avenida Dom Mendo, n° 831, P-4474-009 
MAIA, Portugal

(Portugal Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; enamel paints; varnishes; siccatives; water-
based paints.

כ"ז אב תשע"ו - 82531/08/2016



Trade Mark No. 274794 מספר סימן

Application Date 06/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247287 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and cooking; apparatus for 
heating and foaming milk; electric apparatus for 
preparing beverages; electric coffee machines, 
coffeemakers and electric percolators; parts and 
component parts for all the aforesaid goods.

כ"ז אב תשע"ו - 82631/08/2016



Trade Mark No. 274795 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novozymes A/S

Address: Krogshøjvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark

(Denmark (DK) Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzymes for use in the detergent 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)

Denmark, 27/01/2015, No. VA 2015 00199 VA 2015 00199 דנמרק, 27/01/2015, מספר

Class: 1 סוג: 1

כ"ז אב תשע"ו - 82731/08/2016



Trade Mark No. 274797 מספר סימן

Application Date 26/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247337 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KAESER KOMPRESSOREN SE

Address: Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG, 
Germany

(Germany Societas Europaea)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressors (machines).

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

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

Germany, 02/10/2014, No. 30 2014 006 854 גרמניה, 02/10/2014, מספר 854 006 2014 30

Class: 7 סוג: 7

כ"ז אב תשע"ו - 82831/08/2016



Trade Mark No. 274798 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247345 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PeproTech, Inc.

Address: 5 Crescent Avenue, Rocky Hill NJ 08553-0275, 
U.S.A.

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents for scientific research.

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

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

U.S.A., 07/10/2014, No. 86416602 ארה"ב, 07/10/2014, מספר 86416602

Class: 1 סוג: 1

כ"ז אב תשע"ו - 82931/08/2016



Trade Mark No. 274799 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247353 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue.

 Owners

Name: COFEMEL-SOCIEDADE DE VESTUÁRIO, S.A.

Address: Rua da Mabor, 104, P-4760-813 LOUSADO, 
Portugal

(PORTUGAL Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

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)

European Union, 17/10/2014, No. 013372024 האיחוד האירופי, 17/10/2014, מספר 013372024

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 83031/08/2016



Trade Mark No. 274801 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247373 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COLORIFICIO SAN MARCO spa

Address: Via Alta, 10, I-30020 MARCON (VE), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, coatings.

Class: 17 סוג: 17

Insulating paints and insulating varnishes.

כ"ז אב תשע"ו - 83131/08/2016



Trade Mark No. 274809 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247438 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN ABSEN OPTOELECTRONIC CO., 
LTD.

Address: 1st-5th Floor, No.2 Building, No. 1 Xiaxue 
Industrial Park,Xuexiang Community, B, Longgang 
District, Shenzhen, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

LED displays; television apparatus; media players; 
electronic notice boards; fluorescent screens; 
network communication equipment; self-motion 
advertising machine; computer peripheral devices; 
signals, luminous or mechanical.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and installations; cooking utensils, 
electric; refrigerating appliances and installations; air 
conditioning installations; heating apparatus; hot 
water heating installations; sanitary apparatus and 
installations; disinfectant apparatus; radiators 
(heating); atomic piles.

כ"ז אב תשע"ו - 83231/08/2016



Trade Mark No. 274810 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247444 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Packaging containers of metal; transport and storage 
containers of metal; wire cages and tubular frames of 
metal for plastic tanks; packaging of metal in the form 
of casks and drums; metal tanks for storing liquids; 
handling pallets of metal; intermediate bulk 
containers; accessories for the aforesaid goods, in 
particular identification plates of metal, screw caps 
and sealing caps of metal; pipework of metal.

Class: 20 סוג: 20

Packaging containers of plastic; transport containers 
and storage tanks of plastic; wire cages and tubular 
frames of plastic for plastic tanks; flexible transport 
containers and storage tanks of plastic fabric; 
packaging of plastic in the form of casks and drums; 
tanks of plastic for liquids; transport pallets, not of 
metal; intermediate bulk containers; fittings for the 
aforesaid goods, in particular identification plates of 
plastic, screw caps and sealing caps of plastic, 
discharge devices of plastic.

Class: 37 סוג: 37

Purification, servicing, fixing, refurbishing services, 
repair, servicing and reconditioning of packaging, 
transport and storage containers, in particular of 
intermediate bulk containers and barrels; testing and 
inspection of packaging, transport and storage 
containers, in particular of intermediate bulk 
containers and barrels, as part of repair, 
maintenance and servicing works.

Class: 39 סוג: 39

Transport and storage of packaging, transport and 
storage containers, in particular of intermediate bulk 
containers and barrels.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 013064861 האיחוד האירופי, 08/07/2014, מספר 013064861

Class: 6 סוג: 6

Class: 20 סוג: 20

Class: 37 סוג: 37

כ"ז אב תשע"ו - 83331/08/2016



 Owners

Name: Schütz GmbH & Co. KGaA

Address: Schützstraße 12, 56242 Selters, Germany

(Germany GmbH & Co. KGaA)

Class: 39 סוג: 39

כ"ז אב תשע"ו - 83431/08/2016



Trade Mark No. 274811 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247445 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) red, orange, yellow, green, blue, 
purple, white is/are claimed as a feature of the mark.

 Owners

Name: Advanced Lighting Technologies, Inc.

Address: 32000 Aurora Road, Solon, OH 44139, U.S.A.

(Ohio, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting products.

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

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

U.S.A., 12/11/2014, No. 86452435 ארה"ב, 12/11/2014, מספר 86452435

Class: 11 סוג: 11

כ"ז אב תשע"ו - 83531/08/2016



Trade Mark No. 274812 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247447 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FLEXOPACK S.A. PLASTICS INDUSTRY

Address: Thesi Tzima (odos Ifaistou), GR-194 00 Koropi, 
Greece

(Greece S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Packaging machines for food.

Class: 16 סוג: 16

Thermoplastic polymers (for packaging).

Class: 17 סוג: 17

Thermoplastic polymers for packaging, in particular 
food packaging plastic pouches in the form of plastic 
food storage bags for industrial use, plastic food 
storage bags for industrial use, and plastic pouches 
in the form of storage bags for industrial use for food 
packaging (terms considered too vague by the 
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common 
Regulations).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/06/2014, No. 012962494 האיחוד האירופי, 11/06/2014, מספר 012962494

Class: 7 סוג: 7

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

כ"ז אב תשע"ו - 83631/08/2016



Trade Mark No. 274813 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247484 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carrington Clarke Group Pty Ltd

Address: PO Box 474, PADDINGTON NSW 2021, 
Australia

(Australia A Proprietary Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Underwear, lingerie, sleepwear and loungewear for 
men, women and children including briefs, boxer 
shorts, singlets and vests, panties, scanties, French 
knickers, control briefs, camisoles, teddies, body 
suits, slips, half slips, brassieres, nightgowns, 
nightshirts, pyjamas, gowns and robes.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services including mail order 
and on-line retail and wholesale 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)

Australia, 21/08/2014, No. 1642446 אוסטרליה, 21/08/2014, מספר 1642446

Class: 35 סוג: 35

כ"ז אב תשע"ו - 83731/08/2016



Trade Mark No. 274814 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247487 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Honeywell International Inc.

Address: 101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for plant design, real-time 
simulation and tracking of plant processes, and 
operator training and process improvement including 
the ability to forecast problems and provide historical 
control information for use in industrial manufacturing 
industries.

כ"ז אב תשע"ו - 83831/08/2016



Trade Mark No. 274815 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247500 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SillaJen Biotherapeutics, Inc.

Address: 450 Sansome Street, 16th Floor, San Francisco 
CA 94111, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Biopharmaceutical agents in the form of oncolytic 
viruses for the prevention, diagnosis, and treatment 
of cancer; biologic pharmaceutical preparations for 
the prevention, diagnosis, and treatment of cancer.

Class: 42 סוג: 42

Providing information in the field of research on 
cancer and biologic pharmaceutical products for the 
prevention, diagnosis, and 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., 23/06/2014, No. 86317022 ארה"ב, 23/06/2014, מספר 86317022

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 83931/08/2016



Trade Mark No. 274816 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247514 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STORSIMPLE, INC.

Address: 2350 Mission College Blvd., Ste. 1250, SANTA 
CLARA CA 95054, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for accessing, managing, 
collecting, editing, securing, storing, organizing, 
archiving, backing up, restoring, replicating and 
transmitting data; computer hardware.

Class: 42 סוג: 42

Computer consulting services; provision of technical 
assistance and technical support, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing of 
computer software and hardware problems.

כ"ז אב תשע"ו - 84031/08/2016



Trade Mark No. 274818 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247539 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seismic Warning Systems, Inc.

Address: 5619 Scotts Valley Drive, Ste 210, Scotts Valley 
CA 95066, U.S.A.

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earthquake warning device for providing emergency 
alerts and notifications, and for controlling equipment 
vulnerable to earthquakes; earthquake warning 
device for detecting, analyzing, and distributing 
earthquake information.

Class: 42 סוג: 42

Data services, namely, distribution of earthquake 
information to 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., 07/07/2014, No. 86329958 ארה"ב, 07/07/2014, מספר 86329958

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 84131/08/2016



Trade Mark No. 274819 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247540 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AXIM Biotechnologies Inc.

Address: 18 E 50th St. 5th Floor, New York NY 10022, 
U.S.A.

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Conducting early evaluations in the field of new 
pharmaceuticals; consulting services in the fields of 
biotechnology, pharmaceutical research and 
development and genetic science, laboratory testing, 
diagnostics, and pharmacogenetics; development of 
pharmaceutical preparations and medicines; 
laboratory research services relating to 
pharmaceuticals; pharmaceutical products 
development; research and development in the 
pharmaceutical and biotechnology fields; research 
and development of pharmaceuticals for the 
treatment of age-related diseases, cancer, infectious 
diseases, mental illnesses, neurodegenerative 
diseases.

כ"ז אב תשע"ו - 84231/08/2016



Trade Mark No. 274820 מספר סימן

Application Date 02/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247541 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apollo Endosurgery, Inc

Address: 1120 S. Capital of TX Hwy, Suite 300, Austin 
TX 78746, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Laparoscopic gastric band for use in the treatment of 
morbid obesity.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86326566 ארה"ב, 02/07/2014, מספר 86326566

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 84331/08/2016



Trade Mark No. 274822 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247549 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "FRECON"; the 
composition does not make sense.

 Owners

Name: Frecon Electric (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Floor 3, Block C, F&D Technology, Creative 
Park, Sanwei Village,Xixiang Town, Baoan, Baoan 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

(China Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Power station automation devices; rectifying 
electrical installations; high pressure explosion-proof 
electrical device; industrial remote control with 
electrical equipment.

כ"ז אב תשע"ו - 84431/08/2016



Trade Mark No. 274825 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247571 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the fancy wording COGUARO 
in italic block letters written in clear on a dark 
background.

 Owners

Name: CIFA S.p.A.

Address: Via Stati Uniti d'America, 26, I-20030 Senago 
(MI), Italy

(Italy S.p.A. (Joint Stock Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Concrete mixers, concrete mixing systems, stationary 
pumps for concrete; mixers, grinders, mills, pumps, 
machines for blowing, compressors, pipes, conduits, 
valves, heat exchangers.

Class: 12 סוג: 12

Concrete mixer lorries, lorry mounted pumps for 
concrete.

כ"ז אב תשע"ו - 84531/08/2016



Trade Mark No. 274826 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stichting Legatus Legionis

Address: Lange Herenstraat 38, NL-2011 LJ Haarlem, 
Netherlands

(The Netherlands Non-profit foundation, organized and 
existing under the laws of The Netherlands)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financing; debt collection agencies; credit bureaux 
services; financing services; credit information 
services; financial services in connection with debt 
monitoring; management of funds of others; financial 
management and loans; debt restructuring; trustee 
services; fiscal valuations; real-estate appraisals; 
insurance; monetary affairs; real estate affairs; 
information and consultancy relating to the aforesaid 
services; the aforesaid services whether or not via 
electronic channels, including the internet.

כ"ז אב תשע"ו - 84631/08/2016



Trade Mark No. 274827 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247630 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) black, white, grey and neon green 
is/are claimed as a feature of the mark.

The mark consists of a rounded rectangle with the 
letters "HX3" in the center, with the terms "NEXT 
LEVEL VAPE" centered below the "HX3" letters.

 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

Cartridges sold filled with propylene glycol for 
electronic cigarettes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86539215 ארה"ב, 19/02/2015, מספר 86539215

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 84731/08/2016



Trade Mark No. 274828 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247633 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Joss sticks; incense; oils for perfumes and scents; 
potpourris [fragrances]; perfumery; sachets for 
perfuming linen; air fragrancing preparations; bath 
salts, not for medical purposes; shaving soap; talcum 
powder, for toilet use; make-up; amber [perfume]; 
aromatics [essential oils]; mustache wax; shoe wax; 
cosmetics; cosmetic creams; dentifrices; ethereal 
essences; scented wood; musk [perfumery]; 
cosmetic kits; pomades for cosmetic purposes; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; fragrance 
diffusers.

Class: 4 סוג: 4

Perfumed candles; christmas tree candles; nightlights 
[candles]; candles.

Class: 5 סוג: 5

Air deodorising preparations; deodorants, other than 
for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles.

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

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

European Union, 04/03/2015, No. 013792619 האיחוד האירופי, 04/03/2015, מספר 013792619

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 84831/08/2016



 Owners

Name: MASERATI S.P.A.

Address: Via Ciro Menotti, 322, I-41100 MODENA, Italy

(Italy Corporation)

כ"ז אב תשע"ו - 84931/08/2016



Trade Mark No. 274829 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247635 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a circle containing the word 
"SUNSKI" over 3 wavy lines.

 Owners

Name: Stewart Charley Ventures, LLC

Address: 217 Titan Street, Philadelphia PA 19147, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 30/09/2014, No. 86411082 ארה"ב, 30/09/2014, מספר 86411082

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 85031/08/2016



Trade Mark No. 274833 מספר סימן

Application Date 10/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247680 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange, black and silver.

The mark is a three-dimensional mark

 Owners

Name: The Absolut Company Aktiebolag

Address: SE-117 97 Stockholm, Sweden

(Sweden Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

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

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

European Union, 01/04/2015, No. 013901673 האיחוד האירופי, 01/04/2015, מספר 013901673

Class: 33 סוג: 33

כ"ז אב תשע"ו - 85131/08/2016



Trade Mark No. 274834 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, cancer and 
mental diseases.

כ"ז אב תשע"ו - 85231/08/2016



Trade Mark No. 274835 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247705 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, cancer and 
mental diseases.

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

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

Germany, 20/10/2014, No. 30 2014 063 455 גרמניה, 20/10/2014, מספר 455 063 2014 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 85331/08/2016



Trade Mark No. 274836 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247706 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, cancer and 
mental diseases.

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

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

Germany, 20/10/2014, No. 30 2014 063 451 גרמניה, 20/10/2014, מספר 451 063 2014 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 85431/08/2016



Trade Mark No. 274837 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247707 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, cancer and 
mental diseases.

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

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

Germany, 20/10/2014, No. 30 2014 063 448 גרמניה, 20/10/2014, מספר 448 063 2014 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 85531/08/2016



Trade Mark No. 274838 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247708 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, cancer and 
mental diseases.

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

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

Germany, 20/10/2014, No. 30 2014 063 456 גרמניה, 20/10/2014, מספר 456 063 2014 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 85631/08/2016



Trade Mark No. 274839 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247709 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, cancer and 
mental diseases.

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

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

Germany, 20/10/2014, No. 30 2014 063 445 גרמניה, 20/10/2014, מספר 445 063 2014 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 85731/08/2016



Trade Mark No. 274840 מספר סימן

Application Date 30/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247712 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sensirion AG

Address: Laubisrütistrasse 50, CH-8712 Stäfa, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Chips (integrated circuits), chips comprising 
integrated sensors, sensors (measuring apparatus) 
other than for medical use, pressure sensors, gas 
sensors, pollutant sensors, optical sensors, 
temperature sensors, heat sensors, hygrometers, 
humidity sensors, mass flow sensors, gas flow 
sensors, fluid flow sensors, differential pressure 
sensors, measuring instruments and apparatus, flow 
meters; software, application software, application 
software for mobile telephones.

Class: 42 סוג: 42

Development of chips comprising integrated sensors, 
detecting devices, sensor systems, transmitters and 
control systems; research in the field of the aforesaid 
goods; software development services, cloud 
computing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/09/2014, No. 669011 שוויץ, 05/09/2014, מספר 669011

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 85831/08/2016



Trade Mark No. 274842 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247735 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chembio Diagnostic Systems, Inc.

Address: 3661 Horseblock Road, Medford NY 11763, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A system to collect, store and dispense a sample for 
a medical diagnostic test comprised of a collection 
vial.

כ"ז אב תשע"ו - 85931/08/2016



Trade Mark No. 274844 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247742 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "ProfIT Solutions Engineering" Limited 
Liability Company

Address: Kamennoostrovsky prospect, 26/28, pom. 66-N, 
RU-197101 Saint Petersburg, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Vinyl windows; windows, not of metal; wooden 
double-glazed windows; wood blocks; wooden doors; 
doors, not of metal; wood boards; window frames of 
wood; wooden door frames; window frames, sashes 
and casements made of wood.

Class: 20 סוג: 20

Goods, not included in other classes, of wood, 
namely wooden furniture.

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

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

Russian Federation, 31/07/2014, No. 2014725626 רוסיה, 31/07/2014, מספר 2014725626

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

כ"ז אב תשע"ו - 86031/08/2016



Trade Mark No. 274845 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247768 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CLENE NANOMEDICINE, INC.

Address: Suite 325, 3165 East Millrock Drive, Salt Lake 
City UT 84121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals for use in prevention and treatment 
of demyelinating diseases, autoimmune diseases, 
infectious diseases and cancer.

כ"ז אב תשע"ו - 86131/08/2016



Trade Mark No. 274846 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247778 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "Felici Time".

 Owners

Name: Closed Joint-Stock Company "Fabrika 
"Russkiy shokolad"

Address: ul. Vereyskaya, d. 29, str. 143,, RU-121357 
Moscow, Russian Federation

(RU Closed Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely Turkish delight, 
pastilles [confectionery], marshmallows, chocolate 
paste, chocolate paste with milk, caramels [candy], 
candy, halvah, sweets, chocolate, pralines, waffles; 
cocoa; sugar; ice cream; honey; flour and 
preparations made from cereals; pastries.

כ"ז אב תשע"ו - 86231/08/2016



Trade Mark No. 274848 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247783 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Awnings of metal; outdoor awnings of metal; 
components of metal for awnings; metallic structures 
for supporting awnings and covers; support arms for 
awnings and covers; covers of metal; metal profiles 
and tubes of metal; ironmongery for outdoor awnings 
and covers; shafts, rings, springs, rails of metal, 
hooks, hinges of metal.

Class: 19 סוג: 19

Outdoor awnings and covers not of metal and nor of 
textile; structures not of metal for supporting awnings; 
gazebos; transportable buildings not of metal; 
pergolas not of metal.

Class: 22 סוג: 22

Awnings; outdoor awnings and canopies; sun 
awnings; component of the above mentioned goods 
included in this class; tarpaulins; self-bearing 
awnings; lateral sliding outdoor awnings; outdoor 
drop awnings; outdoor rolling awnings; outdoor arm 
awnings; vertical awnings; dimming awnings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/06/2014, No. PD2014C000689 PD2014C000689 איטליה, 18/06/2014, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 22 סוג: 22

כ"ז אב תשע"ו - 86331/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "GIBUS" written in 
fanciful characters.

 Owners

Name: GIBUS S.p.A.

Address: Via Einaudi, 35, I-35030 Saccolongo (PD), Italy

(Italy Joint Stock Company)

כ"ז אב תשע"ו - 86431/08/2016



Trade Mark No. 274849 מספר סימן

Application Date 04/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247795 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes; batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
battery chargers for electronic cigarettes, battery 
chargers for electronic devices that are used for 
heating tobacco; USB chargers for electronic 
cigarettes; USB chargers for electronic devices that 
are used for heating tobacco, car chargers for 
electronic cigarettes; car chargers for devices that 
are used for heating tobacco; electronic rechargeable 
cigarette cases, battery chargers, extinguishers and 
accessories, parts and fittings for use in connection 
with the aforesaid goods.

Class: 11 סוג: 11

Electronic vaporizers; apparatus for heating liquids; 
apparatus for generating vapor.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters, matches; tobacco sticks, 
heated tobacco products, electronic devices that heat 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic 
cigarettes; electronic cigars, electronic pipes, 
cartridges for electronic cigarettes, electronic cigars 
and electronic pipes, liquids for electronic cigarettes, 
electronic cigars and electronic pipes; electronic 
cigarettes for use as an alternative to traditional 
cigarettes; electronic nicotine inhalation devices; 
vaporising devices for tobacco, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for electronic 
cigarettes; chargers, cigarette extinguishers and 
accessories for the aforesaid goods and parts and 
fittings for use in connection with 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)

כ"ז אב תשע"ו - 86531/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green.

 Owners

Name: Nicocigs Limited

Address: Unit 19 Wainwright Street, Birmingham B6 5TJ, 
United Kingdom

United Kingdom, 01/09/2014, No. UK00003070636 UK00003070636 ממלכה מאוחדת, 01/09/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 34 סוג: 34

כ"ז אב תשע"ו - 86631/08/2016



Trade Mark No. 274850 מספר סימן

Application Date 17/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247799 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHEN BI HENG

Address: No. 501, Unit 2,RunPeng Garden, Lotus Road, 
Futian District, Shenzhen, GUANGDONG, People's 
Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; galvanic cells; chargers for electric 
batteries; theft prevention installations, electric; 
protection devices for personal use against 
accidents; light-emitting diodes [LED]; materials for 
electricity mains [wires, cables]; surveying apparatus 
and instruments; cameras; headphones; portable 
telephones; mobile telephone cases and covers; 
computer peripheral devices; laptop computers; 
sleeves for laptops.

כ"ז אב תשע"ו - 86731/08/2016



Trade Mark No. 274852 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247852 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, yellow and blue.

The combination of circles, triangles and squares of 
different sizes in three colors.

 Owners

Name: ZAKRACHAEVA Tatyana Anatolyevna

Address: ul. Novatorov, d. 1, kv. C0704, RU-117393 
Moscow, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys; parlor games; board games; games, namely 
playing on the floor games.

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

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

Russian Federation, 02/12/2014, No. 2014740465 רוסיה, 02/12/2014, מספר 2014740465

Class: 28 סוג: 28

כ"ז אב תשע"ו - 86831/08/2016



Trade Mark No. 274855 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247880 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ding Shaoxiong

Address: No. 136 South Street,Andou Village, Chendai 
Town, Jinjiang City, Fujian Province, People's Republic of 
China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes [clothing]; bathing suits; waterproof 
clothing; dancing dresses; football shoes; shoes; 
hats; hosiery; gloves [clothing]; scarves; girdles; 
wedding dresses.

כ"ז אב תשע"ו - 86931/08/2016



Trade Mark No. 274856 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247884 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of stylized wording 
"Gnovocad".

 Owners

Name: Suzhou Gstarsoft Co., Ltd.

Address: Suzhou Industrial Park, International Science 
Park, Suzhou, Jiangsu, People's Republic of China

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data media; computer software, recorded; 
optical data media; integrated circuit cards [smart 
cards]; computer programmes [programs], recorded; 
computer programs [downloadable software]; 
computer software, recorded; computer peripheral 
devices; computer operating programs, recorded; 
computers.

כ"ז אב תשע"ו - 87031/08/2016



Trade Mark No. 274858 מספר סימן

Application Date 06/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247894 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Karyopharm Therapeutics Inc.

Address: 85 Wells Avenue, Newton MA 02459, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, drugs for the 
treatment of cancer, inflammation and other diseases 
related to cell proliferation in humans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/10/2014, No. 86418181 ארה"ב, 08/10/2014, מספר 86418181

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 87131/08/2016



Trade Mark No. 274859 מספר סימן

Application Date 06/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247895 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Karyopharm Therapeutics Inc.

Address: 85 Wells Avenue, Newton MA 02459, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, drugs for the 
treatment of cancer, inflammation and other diseases 
related to cell proliferation in humans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/10/2014, No. 86418177 ארה"ב, 08/10/2014, מספר 86418177

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 87231/08/2016



Trade Mark No. 274860 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247927 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RCC - COMÉRCIO INTERNACIONAL DE 
TEXTEIS, S.A.

Address: Rua João de Deus, Nº 6, Sala 107, P-4100-456 
Porto, Portugal

(commercial society)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes and headgear for wear.

כ"ז אב תשע"ו - 87331/08/2016



Trade Mark No. 274861 מספר סימן

Application Date 13/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0617904 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 249888  249888 תיק/ים

 Owners

Name: CARLA G. S.R.L.

Address: Via Veneto 471, I-40038 Vergato (Bologna), 
Italy

(LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ז אב תשע"ו - 87431/08/2016



KIMPTON

Trade Mark No. 274885 מספר סימן

Application Date 22/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising consulting; business management 
advisory services; providing office functions; business 
management and administration services; 
commercial information services; business advisory 
and business consultancy services relating to 
franchising; advertising, marketing, publicity and 
promotion services and information services relating 
thereto, all such services also being provided on line 
from a computer data base or from the Internet; 
business administration services for the processing of 
sales made on the Internet; personnel recruitment, 
employment and personnel management services; 
public relations; operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes for commercial and 
promotional purposes; business information 
consultancy services relating to hotel management 
and to hotel franchising; hotel management services 
for others; information consultancy and advisory 
services relating to all the aforesaid services; 
incentive programs providing special guest services, 
amenities and awards to frequent hotel guest 
members; all included in class 35.

ייעוץ פרסום; שירותי ייעוץ וניהול עסקי; מתן פונקציות 
משרדיות; שירותי ניהול עסקים ומנהלה; שירותי מידע מסחרי; 
שירותי יועץ עסקי וייעוץ עסקי הנוגעים לזיכיונות; פרסום, שיווק, 

שירותי יחצנות וקידום מכירות ושירותי מידע המתייחסים 
אליהם, כל שירותים אלה גם מסופקים בצורה מקוונת מבסיס 
נתונים ממוחשב או מהאינטרנט; שירותי מנהל עסקים לעיבוד 
מכירות שבוצעו באינטרנט; שירותי גיוס כוח אדם, תעסוקה 

וניהול כוח אדם; יחסי ציבור; תפעול ופיקוח של תוכניות נאמנות 
ותוכניות תמריצים למטרות מסחריות וקידום מכירות; שירותי 
ייעוץ מידע עסקי הנוגעים לניהול בתי מלון ולזכיינות מלון; 

שירותי ניהול מלון לאחרים; ייעוץ מידע ושירותי ייעוץ הנוגעים 
לכל השירותים האמורים; תוכניות תמריצים המספקים שירותי 
אורחים מיוחדים, מתקנים ופרסים לחברי אורח מתמיד במלון; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 36 סוג: 36

Real estate consulting; vacation real estate time 
share exchange services; all included in class 36.

ייעוץ נדל"ן; שירותי החלפת חלוקת זמן נדל"ן לחופשה; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

      

Class: 43 סוג: 43

Hotel services, motel services, provision of 
accommodation; resort hotel services; temporary 
accommodation services; reservation services for 
hotel accommodation services and for other 
accommodation; vacation information and planning 
relating to accommodation; bar services, cocktail 
lounge services; cafe services, restaurant and snack 
bar services; restaurant reservations; catering 
services for the provision of food and drink; provision 
of conference, meeting, event, convention and 
exhibition facilities; hotel check-in and check-out 
services; providing banquet and social function 
facilities for special occasions; travel agency services 
for the reservation of hotel accommodations; 
electronic information services relating to hotels; 
hospitality advisory and consultancy services relating 
to the aforesaid; all included in class 43.

שירותי בתי מלון, שירותי מוטל, מתן אירוח; שירותי מלון נופש; 
שירותי אירוח זמני; שירותי הזמנות לשירותי אירוח במלון 

ולאירוח אחר; מידע ותכנון חופשה הנוגע לאירוח; שירותי בר, 
שירותי טרקלין קוקטיילים; שירותי בית קפה, שירותי מסעדה 
ומזנון; הזמנת מקומות במסעדה; שירותי קייטרינג לאספקת 
מזון ומשקה; אספקת מתקני ועידה, פגישה, אירוע, כנס 

ותערוכה; שירותי צ'ק-אין וצ'ק-אאוט במלון; אספקת מתקנים 
פונקציונליים למשתה וחברתיים לאירועים מיוחדים; שירותי 
סוכנות נסיעות להזמנה של ארוח במלון; שירותי מידע 
אלקטרוניים הנוגעים למלונות; ייעוץ אירוח ושירותי ייעוץ 

הנוגעים לאמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ז אב תשע"ו - 87531/08/2016



 Owners

Name: Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

Address: 222 Kearny Street, Suite 200, San Francisco, 
California 94108, U.S.A.

A limited liability company organized under the laws of 
the State of Delaware

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

U.S.A., 15/12/2014, No. 86/481,222 ארה"ב, 15/12/2014, מספר 86/481,222

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 43 סוג: 43

כ"ז אב תשע"ו - 87631/08/2016



Trade Mark No. 274887 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software and mobile applications for 
social networking; downloadable software in the 
nature of a mobile application to enable uploading, 
creating, posting, editing, showing, displaying, 
blogging, sharing, streaming and transmitting of 
electronic media, video, real-time news, 
entertainment content, or information over the 
internet and other communications networks; 
downloadable software to enable uploading, creating, 
posting, editing, showing, displaying, blogging, 
sharing, streaming, and transmitting of electronic 
media, video, real-time news, entertainment content, 
or information over the internet and other 
communications networks; all included in class 9

תוכנות ואפליקציות מובייל לרישות חברתי הניתנות להורדה; 
תוכנות הניתנות להורדה בדמות אפליקציית מובייל המאפשרת 
העלאה, יצירה, הצבה, עריכה, הצגה, הופעה, הפעלת בלוג, 
שיתוף, הזרמה והעברה של מדיה אלקטרונית, וידאו, חדשות 
בזמן אמת, תוכן בידורי או מידע על גבי האינטרנט ורשתות 

תקשורת אחרות; תוכנה הניתנת להורדה המאפשרת העלאה, 
יצירה, הצבה, עריכה, הצגה, הופעה, הפעלת בלוג, שיתוף, 
הזרמה והעברה של מדיה אלקטרונית, וידאו, חדשות בזמן 

אמת, תוכן בידורי או מידע על גבי האינטרנט ורשתות תקשורת 
אחרות; הנכללים כולם בסוג 9                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing; advertising services; 
online advertising and marketing services; business 
data analysis; online service for connecting social 
network users with businesses for the purpose of 
matching consumers with providers of goods and 
services; business consulting services; all included in 
class 35

פרסום ושיווק; שירותי פרסום; פרסום ושיווק מקוון; ניתוח מידע 
עסקי; שירותי מקוונים לחיבור בין משתמשי רשתות חברתיות 
עם עסקים לצרכי התאמת צרכנים עם ספקי סחורות ושירותים; 
שירותי יעוץ עסקי; הנכללים כולם בסוג 35                            
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, transmission 
and streaming of voice, data, images, audio, video, 
real-time news, entertainment content, or information 
by means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the internet; providing 
an online community forum for users to share and 
stream information, audio, video, real-time news, 
entertainment content, or information, to form virtual 
communities, and to engage in social networking; all 
included in class 38

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברה והזרמה של קול, מידע, 
תמונות, אודיו, וידאו, חדשות בזמן אמת, תוכן בידורי או 

אינפורמציה באמצעות רשתות טלקומוניקציה, רשתות תקשורת 
אלחוטיות והאינטרנט; מתן קהילת פורום מקוון למשתמשים 
לחלוק ולהזרים אינפורמציה, אודיו, וידאו, חדשות באמן אמת, 

תוכן בידורי, או אינפורמציה, ליצירת קהילות וירטואליות 
ולרישות חברתי; הנכללים כולם בסוג 38                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 87731/08/2016



Class: 41 סוג: 41

Providing online entertainment and real time news 
information; news reporting services; entertainment 
services, namely, the provision of streaming audio 
and audiovisual programs featuring entertainment 
and real time news content delivered by the internet 
and other communications networks; all included in 
class 41

מתן בידור מקוון ומידע על חדשות בזמן אמת; שירותי דיווח 
חדשות; שירותי בידור, דהיינו מתן והזרמת תוכניות אודיו 

ואורקוליות המציגות בידור ותוכן חדשות בזמן אמת המועברים 
באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    

                              

Class: 42 סוג: 42

Providing a website featuring non-downloadable 
software to enable recording, transmitting, showing, 
displaying, blogging, sharing, streaming and 
transmitting of electronic media, video, real-time 
news and entertainment content and other 
information; providing temporary use of online non-
downloadable software to enable uploading, creating, 
posting, editing, showing, displaying, blogging, 
sharing, streaming and transmitting of electronic 
media, video, real-time news, entertainment content, 
or information; providing a web hosting platform 
featuring temporary use of non-downloadable 
software allowing users to upload, post, display, 
stream, and share videos and digital content; 
creating an online community for registered users to 
engage in social networking; application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software for the integration of video content into 
websites, applications, and third-party software; all 
included in class 42

מתן אתר אינטרנט המציג תוכנה שאינה ניתנת להורדה 
המאפשרת העתקה, העברה, הצגה, הופעה, הפעלת בלוג, 
שיתוף, הזרמה והעברה של מדיה אלקטרונית, וידאו, חדשות 
בזמן אמת, תוכן בידורי או מידע אחר; מתן גישה זמנית לתוכנה 

מקוונת שאינה ניתנת להורדה המאפשרת העלאה, יצירה, 
הצבה, עריכה, הצגה, הופעה, הפעלת בלוג, שיתוף, הזרמה 
והעברה של מדיה אלקטרונית, וידאו, חדשות בזמן אמת, תוכן 
בידורי או מידע; מתן פלטפורמת אירוח מקוונת הכוללת שימוש 
בתוכנה שאינה נינת להורדה המאפשרת למשתמשים העלאה, 
יצירה, הצבה, הצגה, הזרמה ושיתוף של וידאו ותוכן דיגיטלי; 
יצירת קהילה מקוונת למשתמשים רשומים המאפשרת פעילות 
רישות חברתי; ספק שירותי ישוומים המציג תוכנת ממשק 
תכנות יישומים (איי פי איי) לשילוב תוכן וידאו בתוך אתרים, 

יישומים ותוכנות של צד שלישי; הנכללים כולם בסוג 42.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing a social 
networking platform on the internet and other 
communication networks for entertainment purposes; 
all included in class 45                                         

שירותי רשת חברתית מקוונים; מתן פלטפורמה לרשת 
חברתית על גבי האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות לצרכי 

בידור; הנכללים כולם בסוג 45                                             
                                                                                    

                                                                  

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

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

European Union, 27/03/2015, No. 013884234 האיחוד האירופי, 27/03/2015, מספר 013884234

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ז אב תשע"ו - 87831/08/2016



 Owners

Name: Twitter, Inc.

Address: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 
94103, California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 87931/08/2016



LS500h

Trade Mark No. 274889 מספר סימן

Application Date 25/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: 1, Toyota-cho,,Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, 
Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof מכוניות וחלקי מבנה שלהן                                   

כ"ז אב תשע"ו - 88031/08/2016



Trade Mark No. 274902 מספר סימן

Application Date 14/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORI MEGED שם: אורי מגד

Address: Karkur, 3706364, Israel כתובת : כרכור, 3706364, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug &  Elyashiv, Advs.

Address: 68 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, 64952, Israel

שם: גוטפריד, וסרצוג ואלישיב, עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 68, תל אביב, 64952, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary Pharmaceutical preparations תכשירי רוקחות וטרינריים.                             

Class: 41 סוג: 41

Providing of training.  הענקת אימונים.               

כ"ז אב תשע"ו - 88131/08/2016



TEXANOL

Trade Mark No. 274907 מספר סימן

Application Date 27/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: EASTMAN CHEMICAL COMPANY

Address: 200 South Wilcox Drive, Kingsport, Tennessee, 
37660, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical coalescents; all included in class 01. מאחים כימיים; הנכללים כולם בסוג 01.                         

כ"ז אב תשע"ו - 88231/08/2016



Trade Mark No. 274910 מספר סימן

Application Date 27/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Information Systems Audit and Control 
Association, Inc.

Address: 3701 Algonquin Road, Rolling Meadows, 
Illinois, 60008, U.S.A.

State of California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities of others for the purpose of 
certification and re-certification in the field of 
cybersecurity; all included in Class 42.

בדיקה, ניתוח, והערכה של הידע, המיומנויות והיכולות של 
אחרים למטרת הסמכה והסמכה מחדש בתחום האבטחה 

המקוונת; הנכללים כולם בסוג 42.                                       
                                                                                    

            

כ"ז אב תשע"ו - 88331/08/2016



Trade Mark No. 274913 מספר סימן

Application Date 27/05/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים שחור וכתום הנראים בסימן.

 Owners

Name: HANWHA CORPORATION

Address: 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 100-
797, Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE); ethylene vinyl 
acetate; ethylene oxide; ethylene glycol; 
polypropylene; butadiene; styrene; terephthalic acid; 
formic acid.             

פוליאתילן (אייץ'.די.פי.אי, אל.די.פי.אי, אל.אל.די.פי.אי); אתילן 
ויניל אצטט; אתילן אוקסיד;  אתילן גליקול; פוליפרופילן; 
בוטדיאן; סטירן; חומצה טרפתלית; חומצה פורמית.

Class: 4 סוג: 4

Liquefied petroleum gas; paraxylene; benzene; fuel 
for aircraft, ships and motor; kerosene; petrol; diesel 
fuel; light oil.

גז נפט מעובה; פאראקסילן; בנזן; דלק למטוסים, ספינות ומנוע; 
קרוסין; בנזין; דלק דיזל; שמן בהיר.                                     

                          

כ"ז אב תשע"ו - 88431/08/2016



LUTONIX

Trade Mark No. 274916 מספר סימן

Application Date 27/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: C.R. BARD, INC.

Address: Murray Hill, New Jersey, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices and apparatus, namely, catheters, 
catheter balloons, catheter delivery systems, and 
parts and fittings therefor; and drug coatings as a 
component of catheters, catheter balloons, catheter 
delivery systems, medical devices, and parts and 
fittings therefor; all included in class 10

התקנים ומכשירים רפואיים, דהיינו, צנתרים, בלוני צנתר, 
מערכות אספקת צנתר, וחלקים ואביזרים עבורם; וציפויי תרופה 

כמרכיב של צנתרים, בלוני צנתר, מערכות אספקת צנתר, 
מכשירים רפואיים, וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים בסוג 10. 
                                                                                    
                                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 88531/08/2016



FISK

Trade Mark No. 274921 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Michelin Recherche et Technique S.A.

Address: Route Louis-Braille 10-12, Granges-Paccot, CH-
1763, Switzerland

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: 12 סוג: 12

Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels; 
treads for retreading tires; tracks for track vehicles; 
All goods included in Class 12   

צמיגים פנאומטיים ואבובים  פנימיים עבור גלגלים לכלי רכב ; 
חישוקים עבור חידוש צמיגים ; מסלולים עבור מסלולי כלי רכב; 

כל הסחורות נכללות בסוג 12

כ"ז אב תשע"ו - 88631/08/2016



Trade Mark No. 274924 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 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, detergents, body powder, hair and body 
lotion, hair care, preparations for the care of the scalp 
and hair, shampoos, conditioners and hair 
conditioners, hair care products for removing and 
preventing tangles, toothpaste, grooming products for 
mouth and teeth, non-medicated toilet care products, 
beauty products for bath and shower, baby care, skin 
care products, oils, creams and lotions for the care of 
hair, body and skin, oil and cream, cosmetics, talcum 
powder, impregnated cleansing pads, tissues and 
wipes for cosmetic use, wetted or impregnated 
cleansing pads, tissues or wipes, and all the 
aforementioned products intended for babies and/or 
children; all included in class 3.

סבונים, חומרי ניקוי, אבקת גוף, קרם שיער וגוף, טיפוח שיער, 
תכשירים לטיפול בקרקפת ושיער, שמפו, מרככים ומרככי 
שיער, מוצרי טיפוח לשיער להסרת ומניעת קשרים, משחת 
שיניים, מוצרי טיפוח לפה ולשיניים, מוצרי טיפוח לאמבט לא 

תרופתיים, מוצרי יופי לאמבטיה ומקלחת, טיפול בתינוק, מוצרי 
טיפוח עור, שמנים, קרמים ותחליבים לטיפול בשיער, גוף ועור, 
שמן וקרם, קוסמטיקה, אבקת טלק, כריות ניקוי ספוגים, טישו 
ומגבונים לשימוש קוסמטי, רפידות ניקוי רטובות או ספוגות, 
טישו או מגבונים, וכל המוצרים האמורים המיועדים לתינוקות 
ו/או ילדים; הנכללים כולם בסוג 3.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 5 סוג: 5

Diapers (baby napkins); medicinal preparations for 
treatment of head and skin; ointments and creams 
and lotions for diaper rash, skintonics, medicated 
creams and lotions for the skin petroleum jelly for 
medical purposes; all aforementioned products for 
babies and/or children; all included in class 5.

חיתולים (מטפחות לתינוק); תכשירי מרפא לטיפול בראש 
והעור; משחות וקרמים ותחליבים לתפרחת חיתולים, טוניק 
לעור, קרמים תרופתיים וקרמים לעור פטרוליום ג'לי למטרות 
רפואיות; כל המוצרים האמורים לתינוקות ו/או ילדים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    

      

כ"ז אב תשע"ו - 88731/08/2016



Trade Mark No. 274925 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 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, detergents, body powder, hair and body 
lotion, hair care, preparations for the care of the scalp 
and hair, shampoos, conditioners and hair 
conditioners, hair care products for removing and 
preventing tangles, toothpaste, grooming products for 
mouth and teeth, non-medicated toilet care products, 
beauty products for bath and shower, baby care, skin 
care products, oils, creams and lotions for the care of 
hair, body and skin, oil and cream, cosmetics, talcum 
powder, impregnated cleansing pads, tissues and 
wipes for cosmetic use, wetted or impregnated 
cleansing pads, tissues or wipes, and all the 
aforementioned products intended for babies and/or 
children; all included in class 3.

סבונים, חומרי ניקוי, אבקת גוף, קרם שיער וגוף, טיפוח שיער, 
תכשירים לטיפול בקרקפת ושיער, שמפו, מרככים ומרככי 
שיער, מוצרי טיפוח לשיער להסרת ומניעת קשרים, משחת 
שיניים, מוצרי טיפוח לפה ולשיניים, מוצרי טיפוח לאמבט לא 

תרופתיים, מוצרי יופי לאמבטיה ומקלחת, טיפול בתינוק, מוצרי 
טיפוח עור, שמנים, קרמים ותחליבים לטיפול בשיער, גוף ועור, 
שמן וקרם, קוסמטיקה, אבקת טלק, כריות ניקוי ספוגים, טישו 
ומגבונים לשימוש קוסמטי, רפידות ניקוי רטובות או ספוגות, 
טישו או מגבונים, וכל המוצרים האמורים המיועדים לתינוקות 
ו/או ילדים; הנכללים כולם בסוג 3.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 5 סוג: 5

Diapers (baby napkins); medicinal preparations for 
treatment of head and skin; ointments and creams 
and lotions for diaper rash, skintonics, medicated 
creams and lotions for the skin petroleum jelly for 
medical purposes; all aforementioned products for 
babies and/or children; all included in class 5.

חיתולים (מטפחות לתינוק); תכשירי מרפא לטיפול בראש 
והעור; משחות וקרמים ותחליבים לתפרחת חיתולים, טוניק 
לעור, קרמים תרופתיים וקרמים לעור פטרוליום ג'לי למטרות 
רפואיות; כל המוצרים האמורים לתינוקות ו/או ילדים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    

      

כ"ז אב תשע"ו - 88831/08/2016



Trade Mark No. 274926 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sharekat Millano Al Tijarya

Address: Ramallah, Ramallah, Palestinian Authority

Palestinian Corporation 562461657

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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear; all included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25           

כ"ז אב תשע"ו - 88931/08/2016



Trade Mark No. 274935 מספר סימן

Application Date 31/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BLU ISRAEL DRINKS LTD. שם: בלו משקאות ישראל בע"מ

Address: 12 Haavoda Street, Nazareth Elite, 17000, 
Israel

כתובת : רח' העבודה 12, נצרת עלית, 17000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mussallam Shafik, Adv.

Address: Slizian, P.O.B. 2703, Nazareth, 16000, Israel

שם: מוסלם שפיק, עו"ד

כתובת : רח' סליזיאן, ת.ד. 2703, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages ; all 
included in class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

כ"ז אב תשע"ו - 89031/08/2016



BARBRI

Trade Mark No. 274945 מספר סימן

Application Date 31/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BARBRI, Inc.

Address: 9400 N. Central Expressway, Suite 613, Dallas, 
Texas, 75231, U.S.A.

a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Bar examination preparation services and providing 
course materials in connection therewith

שירותי הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין ואספקת חומרי קורס 
בקשר לכך                                                           

כ"ז אב תשע"ו - 89131/08/2016



Trade Mark No. 274966 מספר סימן

Application Date 13/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247935 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST 
HOLDINGS BV

Address: Tankhoofd 10, Vondelingenplatt, Rotterdam, 
Netherlands

(Holanda Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Products for destroying vermin; fungicides; 
herbicides; pesticides; insecticides; products for 
destroying weeds.

כ"ז אב תשע"ו - 89231/08/2016



Trade Mark No. 274967 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247951 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

Contact lenses; ocular lenses; ophthalmic lenses; 
spectacles; frames frames for spectacles and 
sunglasses; lenses and lens blanks; contact lens 
containers and carrying cases; parts and fittings 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)

European Union, 25/04/2014, No. 012819926 האיחוד האירופי, 25/04/2014, מספר 012819926

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 89331/08/2016



Trade Mark No. 274969 מספר סימן

Application Date 03/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247995 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vante, Inc.

Address: 1733 Sheepshead Bay Rd Suite 32, Brooklyn 
NY 11235, U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Breath freshener; home dental care products for 
dogs and cats, namely, non-medicated dental spray; 
home dental care products for dogs and cats, 
namely, toothpaste.

כ"ז אב תשע"ו - 89431/08/2016



Trade Mark No. 274971 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Edge Systems LLC

Address: 2277 Redondo Avenue, Signal Hill CA 90755, 
U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations, namely, 
lotions and serums.

כ"ז אב תשע"ו - 89531/08/2016



Trade Mark No. 274973 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248057 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG MINLI POWER TOOLS CO., LTD

Address: No. 10 XingDa Four Road, City Midst Industry 
Area, Yongkang, Zhejiang, People's Republic of China

(CHINA Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Planing machines; cutting machine; handed electric 
drill; angle burnishing machine; electrical hand tools.

כ"ז אב תשע"ו - 89631/08/2016



Trade Mark No. 274974 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248062 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xilinx, Inc.

Address: 2100 Logic Drive, San Jose, CA 95124, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for design, programming, and 
operation of integrated circuits.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86381514 ארה"ב, 29/08/2014, מספר 86381514

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 89731/08/2016



Trade Mark No. 274975 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248074 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips N.V.

Address: High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven, 
Netherlands

(The Netherlands Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric shavers; razors; battery powered shavers 
and beard trimmers; hair and beard trimmers; 
apparatus for shaving and trimming body hair; nose 
and ear hair trimmers; epilators; blades and shaving 
foils for electric shavers; hand-operated hair clippers; 
as well as parts of 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)

Benelux, 11/08/2014, No. 1293978 בנלוקס, 11/08/2014, מספר 1293978

Class: 8 סוג: 8

כ"ז אב תשע"ו - 89831/08/2016



Trade Mark No. 274976 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248075 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MESA DI SALA GIACOMO & C. S.N.C.

Address: Via Dell'Artigianato, 35/37/39, I-25039 
TRAVAGLIATO (BS), Italy

(Italy General Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Alloys of common and precious metals for dental 
purposes.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys in castings, forgings, 
rolled, drawn, extruded and sintered form.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/09/2014, No. BS2014C000497 BS2014C000497 איטליה, 11/09/2014, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 6 סוג: 6

כ"ז אב תשע"ו - 89931/08/2016



Trade Mark No. 274978 מספר סימן

Application Date 26/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248102 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green ("Pantone:solid uncoated 579 u") and 
black ("pantone:solid coated neutral black c").

 Owners

Name: MUSE Electronics GmbH

Address: Grünangergasse 1/18-2, A-1010 Wien, Austria

(Austria GMBH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded content; apparatus, instruments and 
cables for electricity; information technology and 
audiovisual equipment; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers; 
navigation, guidance, tracking, targeting and map 
making devices; optical devices, enhancers and 
correctors; signalling apparatus; access control 
devices; holographic security apparatus; life-saving 
apparatus and instruments; security apparatus for 
processing audio signals; security control apparatus; 
signalling apparatus and instruments; 
communications equipment; data processing 
equipment and accessories (electrical and 
mechanical); computers and computer hardware; 
tablet computers; point-to-point communications 
equipment; smartphones.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear; footwear.

Class: 37 סוג: 37

Computer hardware and telecommunication 
apparatus installation, maintenance and repair.

כ"ז אב תשע"ו - 90031/08/2016



Trade Mark No. 274979 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248104 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shantou Qincai Cosmetics Co., Ltd.

Address: 5/F, Chengxing Industrial Bldg.,Jieyang Road, 
Jinyuan Industrial Zone, Shantou City, Guangdong 
Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lipsticks; rouge; cosmetics; cosmetic creams; wash 
face milk; eye shadow; nail polish; make-up powder; 
cosmetic preparations for eyelashes; perfumes.

כ"ז אב תשע"ו - 90131/08/2016



Trade Mark No. 274980 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248124 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CBC Co., Ltd.

Address: 2-15-13 Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo 104-0052, 
Japan

(Japan Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sterilizers for medical instruments.

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

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

Italy, 17/10/2014, No. MO2014C000825 MO2014C000825 איטליה, 17/10/2014, מספר

Class: 11 סוג: 11

כ"ז אב תשע"ו - 90231/08/2016



Trade Mark No. 274981 מספר סימן

Application Date 07/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248130 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: KOZMETIK PLUS DOO

Address: Bulevara cara Konstantina 82-86, 18000 Nis, 
Serbia

(Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances for medical use; rice-based baby 
food.

Class: 30 סוג: 30

Rice; flour and preparations made from cereals; 
bread; pastry and confectionery.

כ"ז אב תשע"ו - 90331/08/2016



Trade Mark No. 274986 מספר סימן

Application Date 10/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248196 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 90431/08/2016



Class: 35 סוג: 35

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

כ"ז אב תשע"ו - 90531/08/2016



Conditions/Disclaimers

Under the letters "R" and "P" (the "P" letter is situated 
a little bit below and to the right of the "R" letter) is 
the infinity symbol; the upper edge of the left part of 
this symbol has a modified form - the top of the left 
part of the symbol is connected with the bottom 
elements of the capital letter "R", whereas a right 
bottom element in the form of a "backslash" is 
stretched to the spot of intersection at the center of 
the symbol; the bottom edge of the capital letter "P" 
ends by touching the elongated right bottom element 
of the capital letter "R"; as a background for the 
abovementioned figurative elements, there is a 
square with rounded corners (except the upper-left 
corner which is not rounded); other figurative 
elements are stressed with a white frame around 
their joint perimeter and placed in front of the square, 
whereas left and right edges of the infinity symbol 
extend beyond the square.

 Owners

Name: Taras Vasyunyk

Address: vul. Hipsova, 34A, Lviv 79057, Ukraine

Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting; cellular telephone 
communication; communications by computer 
terminals; communications by fiber [fibre] optic 
networks; communications by telegrams; 
communications by telephone; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; electronic mail; facsimile transmission; 
information about telecommunication; message 
sending; news agencies; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication]; providing access to databases; 
providing Internet chatrooms; providing online 
forums; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing telecommunications 
connections to a global computer network; providing 
user access to global computer networks; radio 
broadcasting; rental of access time to global 
computer networks; rental of facsimile apparatus; 
rental of message sending apparatus; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; 
rental of telephones; satellite transmission; 
telecommunications routing and junction services; 
teleconferencing services; telegraph services; 
telephone services; television broadcasting; telex 
services; transmission of digital files; transmission of 
greeting cards online; transmission of telegrams; 
videoconferencing services; voice mail services; 
wireless broadcasting.

כ"ז אב תשע"ו - 90631/08/2016



Trade Mark No. 274995 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248268 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UST Global (Singapore) PTE Limited

Address: 31 Cantonment Road, Singapore, Singapore

(Singapore Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

IT consulting services; IT integration services.

כ"ז אב תשע"ו - 90731/08/2016



Trade Mark No. 274996 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248279 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ormco Corporation

Address: 1717 West Collins Avenue, Orange CA 92867, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthodontic arch wires.

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

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

U.S.A., 15/10/2014, No. 86424494 ארה"ב, 15/10/2014, מספר 86424494

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 90831/08/2016



Trade Mark No. 274997 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248312 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkritoe akcionernoe obchtchestvo 
"Arkhangelskiy cellyulozno-bumajniy combinat"

Address: Melnikova street, 1, Novodvinsk, RU-164900 
Arkhangelsk region, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cellulose.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; stationery.

Class: 19 סוג: 19

Hardboard; plywood.

כ"ז אב תשע"ו - 90931/08/2016



Trade Mark No. 274998 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fall Creek Farm and Nursery, Inc.

Address: 39318 Jasper-Lowell Road, U.S.A.

(Oregon, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Plant breeding; plant nursery 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., 08/10/2014, No. 86418638 ארה"ב, 08/10/2014, מספר 86418638

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 91031/08/2016



Trade Mark No. 274999 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248325 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UST Global (Singapore) PTE Limited

Address: 31 Cantonment Road, Singapore, Singapore

(Singapore Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

IT consulting services; IT integration services.

כ"ז אב תשע"ו - 91131/08/2016



Trade Mark No. 275000 מספר סימן

Application Date 10/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248326 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NeilMed Pharmaceuticals, Inc.

Address: 601 Aviation Boulevard, Santa Rosa CA 95403, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Nasal aspirators.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86422536 ארה"ב, 13/10/2014, מספר 86422536

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 91231/08/2016



Trade Mark No. 275002 מספר סימן

Application Date 03/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248349 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

Nail care preparations; nail polish; cosmetics.

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

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

France, 19/11/2014, No. 14 4135120 צרפת, 19/11/2014, מספר 4135120 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 91331/08/2016



Trade Mark No. 275005 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248359 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SNAK S.R.L.

Address: Via Ponte a Iozzi, 8/1, I-50026 IMPRUNETA 
(FI), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; flowers or leaves for use as tea substitutes; tea 
extracts; instant tea; iced tea; non-medicated tea 
bags; tea mixtures; tea-based beverages; tea for 
infusions; non-medicated tisanes made of tea; 
packaged tea [other than for medicinal use].

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

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

Italy, 06/02/2015, No. FI2015C000145 FI2015C000145 איטליה, 06/02/2015, מספר

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 91431/08/2016



Trade Mark No. 275006 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248388 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels; resort hotels; motels; hotel and motel 
services; resort hotel services; provision of hotel 
accommodation services; resort lodging services; 
provision of accommodation in holiday homes and 
guest houses; provision and rental of temporary 
accommodation; hotel reservations; reservation 
services for hotel accommodation and other 
accommodation; check-in and check-out services; 
provision of information relating to hotels; electronic 
information services relating to hotels; holiday 
information and planning relating to accommodation; 
services for providing food and drink; hotel bar, 
nightclub, cafe, restaurant, snack bar, banqueting 
and catering services; provision of facilities for 
holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings; advice and 
consultancy 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)

Greece, 05/09/2014, No. 228145 יון, 05/09/2014, מספר 228145

Class: 43 סוג: 43

כ"ז אב תשע"ו - 91531/08/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue.

 Owners

Name: IKOS Hotel Management SA

Address: 54 Tsimiski Street, GR-546 23 Thessaloniki, 
Greece

(Greece Société Anonyme)

כ"ז אב תשע"ו - 91631/08/2016



Trade Mark No. 275007 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248408 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gordon Chiu

Address: 55 Union Place #334, Summit NJ 07901, U.S.A.

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Antibody-graphene derivatives for treatment of 
cancer.

Class: 44 סוג: 44

Medical treatment for cancer with antibody-graphene 
derivatives.

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

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

U.S.A., 09/07/2014, No. 86332596 ארה"ב, 09/07/2014, מספר 86332596

Class: 5 סוג: 5

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 91731/08/2016



Trade Mark No. 275008 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248429 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: 35 סוג: 35

Retail and wholesale of chemical products; import 
and export of chemical products; the bringing 
together, for the benefit of others, of chemical 
products, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods.

Class: 40 סוג: 40

Treatment and transformation of materials in 
particular custom manufacture of chemical products 
and processing of chemicals.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and technological consultancy; 
technical consultation and research in the field of 
nanotechnology; scientific research and development 
for others in the field of nanotechnology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 1299409 בנלוקס, 14/11/2014, מספר 1299409

Class: 35 סוג: 35

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 91831/08/2016



Trade Mark No. 275009 מספר סימן

Application Date 09/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248439 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, namely, ureteral stents.

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

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

Denmark, 04/02/2015, No. VA 2015 00277 VA 2015 00277 דנמרק, 04/02/2015, מספר

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 91931/08/2016



Trade Mark No. 275011 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANGHAI HYPERTENSION THERAPY CO., 
LTD.

Address: Room 101, 1/F, Building 1,No. 2, Lane 1883, 
Huicheng South Road, Jiading District, Shanghai City, 
People's Republic of China

(CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; futures brokerage; capital 
investments; jewellery appraisal; real estate 
agencies; brokerage; guarantees; charitable fund 
raising; fiduciary; lending against security.

כ"ז אב תשע"ו - 92031/08/2016



Trade Mark No. 275015 מספר סימן

Application Date 07/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VIRCELL, S.L.

Address: C/ Avicena, 8, Parque Tecnólogico de la Salud, 
E-18016 GRANADA, Spain

(España Sociedad limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic products for medical use using 
chemiluminescent 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)

Spain, 10/10/2014, No. 3530244 ספרד, 10/10/2014, מספר 3530244

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 92131/08/2016



Trade Mark No. 275019 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OTKRYTOE AKCIONERNOE OBSCESTVO 
"SLAKON"

Address: office 8, str.2, d.50, ul. Aviamotornaya, RU-
111024 Moscow, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Biscuits; pancakes; waffles; cake frosting [icing]; fruit 
jellies [confectionery]; confectionery for decorating 
Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; caramels 
[candy]; sweetmeats [candy]; liquorice 
[confectionery]; peppermint sweets; custard; candy; 
dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; 
stick liquorice [confectionery]; pastilles 
[confectionery]; fondants [confectionery]; 
gingerbread; confectionery; chocolate.

כ"ז אב תשע"ו - 92231/08/2016



Trade Mark No. 275020 מספר סימן

Application Date 28/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248508 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pryor Medical Devices, Inc.

Address: 5460 Ward Road, Suite 225, Arvada CO 80002, 
U.S.A.

(Colorado, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters and parts and fittings therefor.

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

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

U.S.A., 30/10/2014, No. 86440044 ארה"ב, 30/10/2014, מספר 86440044

Class: 10 סוג: 10

כ"ז אב תשע"ו - 92331/08/2016



Trade Mark No. 275022 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SPEAKING IMAGE

Address: 11 rue de Sévigné, F-75004 PARIS, France

(France Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear); 
headgear; clothing for children; bandanas 
(neckerchiefs); headbands (clothing); stockings; 
hosiery; caps (bonnets); mufflers; hoods (clothing); 
belts (clothing); hats; socks; bedroom slippers; slips 
(underwear); suits; clothing of leather; clothing of 
imitation leather; outerclothing; underclothing 
(underwear); scarves; furs (clothing); vests; clothing 
(garments); raincoats; skirts; petticoats; teddies 
(undergarments); coats; mittens; trousers; parkas; 
pullovers; dresses; saris; aprons (clothing); knitwear 
(clothing); uniforms; jackets; tee-shirts; shirts; shorts; 
bermuda shorts; blousons; gabardines (clothing); 
overcoats; trench coats; pelerines; cross-over tops; 
shirts; cardigans; sweaters; sashes for wear; gloves 
(clothing); tights; drawers, including bathing suits; 
pajamas; nightgowns; dressing gowns; bathing suits 
and beach suits, sportswear (not for diving); clothing 
of fur; sports footwear, beach shoes, ski boots; boots; 
half-boots; esparto shoes or sandals; sandals; 
slippers; caps; berets; caps including bathing caps; 
turbans; neckties.

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

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

France, 12/08/2014, No. 14 4 111 670 צרפת, 12/08/2014, מספר 670 111 4 14

Class: 25 סוג: 25

כ"ז אב תשע"ו - 92431/08/2016



Trade Mark No. 275023 מספר סימן

Application Date 06/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248536 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing and degreasing 
preparations, cleaning products, oils for cleaning, 
preservatives for leather (waxes), leather bleaching 
products, polishing creams, creams for leather, shoe 
creams, shoe polishes and waxes, polishes, wax for 
cobblers; perfumery products; perfumes; toilet water; 
eaux de parfum; eaux de Cologne; perfume bases; 
extracts of flowers; essential oils; air freshening 
products; potpourris [fragrances]; incense; cosmetic 
skin and lip care products; cosmetic preparations for 
slimming; lotions for cosmetic use; beauty masks; 
cosmetic hand, face and body care products; hair 
care products; conditioners; hair lotions; hair 
bleaches; hair dyes; hair styling creams or gels; hair 
sprays; depilatory creams, hair-removing waxes; 
shaving products; shaving soaps; shaving foams; 
after-shave products; sunscreen products for 
cosmetic use; suntan enhancing preparations for 
cosmetic use; self-tanning preparations for cosmetic 
use; toiletries; dentifrices; soaps; shampoos; shower 
gels; bath gels; bath oils; bath salts; foaming bath 
products; bath beads; talcum powder for toilet use, 
cleansing milk for toilet use; deodorants; make-up 
products; lipsticks; mascaras for eyelashes; blushers; 
make-up powders; eye shadows; make-up pencils; 
make-up removing products; decorative transfers for 
cosmetic use, temporary tattoos for the body and 
nails; make-up sets; nail care and nail appearance 
improvement products; nail polish, nail protectors, 
nail lacquers, nail product removers; false nails for 
the hands and feet, false nail kits, false nail 
adhesives.

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

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

France, 08/08/2014, No. 14 4 111 064 צרפת, 08/08/2014, מספר 064 111 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ז אב תשע"ו - 92531/08/2016



 Owners

Name: PONTET ALLANO ET ASSOCIES SELARL DE 
CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Address: Bâtiment Platon, Parc les Algorithmes, F-91190 
SAINT AUBIN, France

(France Société d'excercice libéral à responsabilité 
limitée)

כ"ז אב תשע"ו - 92631/08/2016



Trade Mark No. 275024 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248540 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VARASCHIN S.P.A.

Address: Via Cervano, 20,Frazione Formeniga, Vittorio 
Veneto, I-31029 TREVISO, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture.

כ"ז אב תשע"ו - 92731/08/2016



Trade Mark No. 275026 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248546 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

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

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

Canada, 07/11/2014, No. 1701846 קנדה, 07/11/2014, מספר 1701846

Class: 31 סוג: 31

כ"ז אב תשע"ו - 92831/08/2016



Trade Mark No. 275027 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248562 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TissueGene, Inc.

Address: 9605 Medical Center Drive, #200, Rockville MD 
20850, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoarthritis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86433850 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86433850

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 92931/08/2016



Trade Mark No. 275029 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TissueGene, Inc.

Address: 9605 Medical Center Drive, #200, Rockville MD 
20850, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoarthritis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86433856 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86433856

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 93031/08/2016



Trade Mark No. 275030 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248591 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "StreamOnline" to the 
right of a cloud design.

 Owners

Name: ADP, LLC

Address: One ADP Boulevard, Roseland NJ 07068, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service (PAAS) in the field of 
employment for use by employers to provide end to 
end payroll management 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)

U.S.A., 18/12/2014, No. 86483681 ארה"ב, 18/12/2014, מספר 86483681

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 93131/08/2016



Trade Mark No. 275033 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248610 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Impax Laboratories, Inc.

Address: 30831 Huntwood Avenue, Hayward CA 94544, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders and diseases.

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

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

European Union, 22/10/2014, No. 013390646 האיחוד האירופי, 22/10/2014, מספר 013390646

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 93231/08/2016



Trade Mark No. 275040 מספר סימן

Application Date 20/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248668 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches; watch straps; movements for timepieces; 
clocks; clock cases; chronometers; dials [timepieces]; 
unwrought or semi-wrought precious metals; cases 
and presentation cases for timepieces; cases and 
presentation cases for jewelry; watch chains, watch 
glasses, wristwatches; jewelry, jewelry articles, 
bracelets, broaches, chains, charms [jewelry], 
cloisonne jewelry, earrings; hat ornaments [jewelry], 
pins [jewelry], medals, necklaces, rings; tie pins, 
ornamental pins, paste jewelry, jewelry; alarm clocks; 
boxes of precious metal; jewelry cases [caskets]; 
busts of precious metal; statues or figurines 
(statuettes) of precious metals; key rings.

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

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

France, 01/09/2014, No. 144114743 צרפת, 01/09/2014, מספר 144114743

Class: 14 סוג: 14

כ"ז אב תשע"ו - 93331/08/2016



Trade Mark No. 275041 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248670 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bonum SenSuS Société Anonyme

Address: 19, Route de Bastogne, L-9638 Pommerloch, 
Luxembourg

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes; cosmetics; soaps; beauty products for the 
body and face; air fragrances.

Class: 41 סוג: 41

Organization of cultural and entertainment events 
and seminars; editing and publication of folders, 
posters, books and magazines; audio-visual 
production; production of educational and 
recreational programs and reports intended for social 
media and networks.

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

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

Benelux, 09/10/2014, No. 1297211 בנלוקס, 09/10/2014, מספר 1297211

Class: 3 סוג: 3

Class: 41 סוג: 41

כ"ז אב תשע"ו - 93431/08/2016



Trade Mark No. 275042 מספר סימן

Application Date 10/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248676 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOMPÉ FARMACEUTICI S.p.A.

Address: Via S. Martino della Battaglia, 12, I-20122 
MILANO (MI), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for ophthalmic use, 
artificial tears, ophthalmic and ocular lubricants, 
artificial tears based on hyaluronic acid, ophthalmic 
and ocular lubricants based on hyaluronic acid.

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

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

European Union, 23/10/2014, No. 013398037 האיחוד האירופי, 23/10/2014, מספר 013398037

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 93531/08/2016



Trade Mark No. 275047 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248736 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Reifenhäuser GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik

Address: Spicher Straße 46-48, 53844 Troisdorf, 
Germany

(DE limited partnership with a limited liability company as 
general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Cement sacks, in particular cement sacks consisting 
of continuous fibres; sacks for bulk materials; sacks 
for the transport and the storage of bulk goods.

Class: 40 סוג: 40

Commissioned production of sacks for the transport 
and for the storage of bulk goods; commissioned 
production of cement sacks and sacks for bulk 
materials.

כ"ז אב תשע"ו - 93631/08/2016



Trade Mark No. 275049 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248743 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, cancer and 
mental diseases.

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

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

Germany, 20/10/2014, No. 30 2014 063 453 גרמניה, 20/10/2014, מספר 453 063 2014 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ז אב תשע"ו - 93731/08/2016



Trade Mark No. 275054 מספר סימן

Application Date 31/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248774 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

Address: August-Horch-Strasse 23, 56751 Polch, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread; pastry; confectionery; biscuits; cookies; 
crackers; savoury and salted biscuits; cheese-
flavored biscuits; cereal based snack food; cakes; 
chocolate; sugar confectionery; marzipan.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/11/2014, No. 30 2014 071 572.4/30 גרמניה, 15/11/2014, מספר 572.4/30 071 2014 30

Class: 30 סוג: 30

כ"ז אב תשע"ו - 93831/08/2016



Trade Mark No. 275058 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248809 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hoshino Gakki Co., Ltd.

Address: 22, 3-chome,Shumoku-cho,Higashi-ku, Nagoya-
shi, Aichi 461-8717, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; guitars; electric guitars; bass 
guitars; guitar picks; guitar saddles; guitar straps; 
guitar strings; music stands; stands for musical 
instruments; conductors' batons; tuning forks.

כ"ז אב תשע"ו - 93931/08/2016



Trade Mark No. 275059 מספר סימן

Application Date 09/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248814 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flavorings [flavourings], other than essential oils, for 
beverages; coffee flavorings [flavourings]; star 
aniseed; high-protein cereal bars; pancakes; noodle-
based prepared meals; buns; bread rolls; vanillin 
[vanilla substitute]; vanilla [flavoring] [flavouring]; 
waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; 
sausage binding materials; binding agents for ice 
cream [edible ices]; sea water for cooking; seaweed 
[condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake 
frosting [icing]; glucose for culinary purposes; 
mustard; gluten additives for culinary purposes; 
yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; 
leaven; rice-based snack food; cereal-based snack 
food; artificial coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies 
[confectionery]; confectionery for decorating 
Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; ginger 
[spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; 
capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup 
[sauce]; quiches; gluten prepared as foodstuff; 
sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; 
peppermint sweets; cinnamon [spice]; coffee; 
unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; 
hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; 
groats for human food; corn, milled; corn, roasted; 
meat pies; couscous [semolina]; farinaceous foods; 
noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
edible ices; candy; rice cakes; mayonnaise; 
macaroons [pastry]; macaroni; maltose; hominy; 
marinades; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; 
bean meal; potato flour; corn flour; flour; wheat flour; 
soya flour; barley meal; dessert mousses 
[confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for 
confectionery; cocoa beverages with milk; coffee 
beverages with milk; coffee-based beverages; tea-
based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs; stick liquorice [confectionery]; 
soya bean paste [condiment]; pastilles 
[confectionery]; molasses for food; pepper; allspice; 
peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; petit-
beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants 
[confectionery]; popcorn; powders for ice cream; 
baking powder; mustard meal; pralines; condiments; 
meat tenderizers, for household purposes; cereal 
preparations; oat-based food; propolis; gingerbread; 
spices; petits fours [cakes]; puddings; cake powder; 
fruit coulis [sauces]; ravioli; chewing gum; relish 
[condiment]; rice; wheat germ for human 
consumption; spring rolls; sago; sugar; aniseed; 
linseed for human consumption; cake dough; 
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 Owners

Name: AMARA DEVELOPMENT S.A.

Address: 142/144, rue Albert Unden, L-2652 
Luxembourg, Luxembourg

joint-stock company Luxembourg 

confectionery; baking soda [bicarbonate of soda for 
cooking purposes]; malt for human consumption; salt 
for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; 
sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato 
sauce; sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; 
preparations for stiffening whipped cream; rusks; 
breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; 
tapioca; almond paste; tortillas; garden herbs, 
preserved [seasonings]; vinegar; beer vinegar; 
ferments for pastes; halvah; bread; unleavened 
bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; 
chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys 
[condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-
chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; 
malt extract for food; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; husked barley; 
food flavorings, other than essential oils; turmeric; 
tapioca flour; golden syrup; cream of tartar for 
culinary purposes; tarts.

כ"ז אב תשע"ו - 94131/08/2016



Trade Mark No. 275061 מספר סימן

Application Date 20/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248839 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: trinamiX GmbH

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic and optical 
apparatuses and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of images.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/01/2015, No. 30 2014 073 488 גרמניה, 15/01/2015, מספר 488 073 2014 30

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 275064 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seismic Warning Systems, Inc.

Address: 5619 Scotts Valley Drive, Ste 210, Scotts Valley 
CA 95066, U.S.A.

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for providing 
earthquake warnings, emergency alerts and 
notifications, and for controlling equipment vulnerable 
to earthquakes; computer software and hardware for 
providing earthquake warnings and for detecting, 
analyzing, and distributing earthquake information.

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

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

U.S.A., 07/07/2014, No. 86329942 ארה"ב, 07/07/2014, מספר 86329942

Class: 9 סוג: 9

כ"ז אב תשע"ו - 94331/08/2016



Trade Mark No. 275065 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248942 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION

Address: 6-8, Satahigashi-Machi 2-Chome, Moriguchi-
Shi, Osaka 570-0017, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Sewing machines and their parts and fittings; textile 
machines and apparatus and their parts and fittings.
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Trade Mark No. 275066 מספר סימן

Application Date 20/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248946 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, green, bottle green, dark green, dark 
brown, brown, light brown, dark beige, light beige, 
beige and yellow.

 Owners

Name: Obchtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostyou "Khamovnitchesky Pivovar"

Address: Barykovsky Per, 3, RU-119034 Moscou, 
Russian Federation

(Russian Federation Societé à résponsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; beer-based beverages; beer-based cocktails; 
must; malt wort; beer wort; extracts of hops for 
making beer.
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Trade Mark No. 275067 מספר סימן

Application Date 06/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248958 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for receiving, recording, transmitting, 
reproducing, storing, encrypting, decrypting sound or 
images; digital data transmitting and receiving 
apparatus; digital television receivers; decoders; 
television sets; players and recorders for compact 
disks, digital optical disks, high-density optical disks; 
MP3 and MP4 players; photographic cameras; video 
cameras; internet cameras; camcorders; radios; 
video transmitters; audio mixing consoles; video 
mixers and data mixers; continuous multimedia 
streaming readers/decoders; multimedia players; 
multiplexers, demultiplexers; projection screens and 
projectors; overhead projectors; television and video 
screens; digital display screens; multimedia screens; 
sound and image recording apparatus for television 
and cinema, namely television monitors, mixing 
consoles, digital-audio stations and mobile control 
equipment for television and cinema; high-fidelity 
sound systems; audio-video speakers; digital optical 
disks, audio and video recordings; audio and video 
optical disks; apparatus for the amplification, 
modulation, detection and remote transmission of 
sound; remote control apparatus; earphones; 
microphones; batteries; battery chargers; audio-video 
cables; autonomous connectors and HDMI cables for 
adapting video services; video display processors; 
software platforms for the digital distribution of audio-
video and game content; software for video game 
creation and development; video game software; 
software for database creation, management, editing 
and use; software for providing access to a computer 
or data transmission network, particularly to a global 
communication network (such as the Internet); 
software platforms for the distribution of content 
(video, voice and data) in the field of media, 
entertainment and communication; video display 
control apparatus and software; apparatus and 
software for resolution adaptation and image and 
video improvement; apparatus and software for data 
collection, for image, video, sound and data indexing 
and editing; apparatus and software for production 
and post-production of multimedia content (films, 
photographs, videos, digital images, 3D images); 
apparatus and software for color management in 
multimedia content (films, photographs, videos, 
digital images, three-dimensional images), 
particularly correction, profiling, calibration, color 
grading, characterization, color calibration, 
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transformation, color visualization, color range 
expansion and color rendering; apparatus and 
software for data, sound and image conversion, 
compression and transcoding; electronic processing 
apparatus and software for video display control; 
apparatus and software for auto-focus, object 
recognition, object tracking and adapted cropping of 
images and video; software and apparatus for digital 
special effects; multi-platform software for the 
creation, animation, visualization and preview of 
multimedia content in three dimensions (3D) in real 
time or not; computer software for the creation of 
virtual reality content in three dimensions (3D) and 
special effects in three dimensions (3D); software 
platform for multimedia content synchronization with 
multiple audio-video apparatus; software for smart 
electronic apparatus worn on the body; smart 
glasses; apparatus and software for augmented 
reality; software for data management, particularly 
data analysis, extraction and indexing, whether in 
real time or not, to and from connected smart 
apparatus and applications; software platforms and 
software libraries for connecting smart apparatus of 
all kinds to software platforms or applications "in the 
cloud" for providing remote access for data capture, 
display, storage, archiving, search, indexing, sharing, 
analysis, tracking, locating, maintenance and 
exchange; data processing equipment and 
computers; computer screens; portable computers; 
multimedia tablets; touchscreen tablets; e-book 
readers; computer keyboards; computer mice; 
printers, scanners; power-line communications (PLC) 
for computers; hard disk drives; USB flash drives; 
dongles; memory storage apparatus; memory cards 
and memory chips; smart card readers; boxes and 
servers for network-attached storage (NAS); hubs; 
multimedia servers; computer servers; computer 
terminals; telephone terminals and data transmission 
terminals, particularly for a global communication 
network (the Internet); telephone apparatus; 
smartphones; modems and routers for 
telecommunication; multimedia terminals; access 
control apparatus and accessing apparatus for data 
processing equipment; authentication apparatus for 
telecommunication networks; telecommunication 
servers; multimedia gateways; videoconferencing 
apparatus; navigation receivers using a global 
positioning satellite (GPS); parabolic antennas; 
antennas; universal heads (LnB); identification 
apparatus for access control; computer cables; 
batteries and chargers for telephones and tablets, 
cables for telephones and tablets; docking station; 
three-dimensional (3D) glasses for the movies; digital 
picture frames; identification badges; alarms; video 
intercoms; infrared sensors; software and cameras 
for video surveillance; closed circuit television 
(CCTV); baby intercoms; motion detectors.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gray (pantone 11C), blue (pantone 2995C, 
3005C, 7455C), violet (pantone 526C, 2425C), pink 
(pantone 7425C), red (pantone 1795C), orange 
(pantone 158C), yellow (pantone 123C, 115C) and 
green (pantone 390C, 368C, 355C, 349C).

 Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: 1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Les-
Moulineaux, France

(France Société par actions simplifiée à associé unique)
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Trade Mark No. 275069 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248980 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in the composition of hair 
products.

Class: 3 סוג: 3

Shampoos, gels, powders, sprays, foams, balms, 
creams, lotions, serums, masks, oils and waxes for 
hair styling and hair care, hair spray, 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, 24/09/2014, No. 14/4120448 צרפת, 24/09/2014, מספר 14/4120448

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 275070 מספר סימן

Application Date 20/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248983 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "Dazen" in standard 
lettering; The wording "Dazen" has no significance in 
the relevant trade or industry or as applied to the 
goods listed in the application, no geographical 
significance, and not a term of art, nor any meaning 
in any foreign language.

 Owners

Name: Yulong Computer Telecommunication 
Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: 2/F, Building 2,Coolpad Cyber Harbor, Hi-Tech 
Industrial Park (North), Nanshan District, Shenzhen, 
People's Republic of China

(Organized and Existing under the Laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; computer software 
applications, downloadable; smartphones; portable 
telephones; video telephones; modems; 
headphones; cameras [photography]; chips 
[integrated circuits]; batteries, electric.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/09/2014, No. 
15286045

סין, 03/09/2014, מספר 15286045

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 275071 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248993 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing business services to employers, namely, 
payroll processing, human resources management, 
professional employer organization services in the 
nature of employee leasing services, namely, human 
resources business process outsourcing, and travel 
and expense management services; providing 
services in the nature of employee time and 
attendance record keeping and sales and use tax 
reporting.

Class: 36 סוג: 36

Providing financial services to employers, namely, 
payroll tax debiting and compliance, benefits 
administration, workers compensation claims 
administration, insurance agency, employee pension 
and retirement funds administration.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 20/03/2015, No. 86571634 ארה"ב, 20/03/2015, מספר 86571634

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) red is/are claimed as a feature of 
the mark.

The mark consists of the stylized letters "ADP" in the 
color red, above the words "A more human 
resource.".

 Owners

Name: ADP, LLC

Address: One ADP Boulevard, Roseland NJ 07068, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 95231/08/2016



Trade Mark No. 275074 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1249040 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "HAIR" AND "GOLD". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: MOEHAIR USA, INC

Address: 1061 S. MELROSE STREET, STE B, 
PLACENTIA CA 92870, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care preparations; hair conditioner; hair 
products, namely, thickening control creams; non-
medicated hair serums; non-medicated hair 
treatment preparations for cosmetic purposes; 
shampoos.
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Trade Mark No. 275075 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1249059 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Akcine bendrove "VILNIAUS DEGTINE"

Address: Paneriu g. 47, LT-03160 Vilnius, Lithuania

(LITHUANIA Public limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Anisette (liqueur); anise (liqueur); digesters (liqueurs 
and spirits); aperitifs, alcoholic; arrack (arak); arak 
(arrack); baijiu (Chinese distilled alcoholic beverage); 
brandy; vodka; distilled beverages; gin; curacao; 
cocktails, alcoholic; perry; liqueurs; hydromel (mead); 
mead (hydromel); nira (sugarcane-based alcoholic 
beverage); piquette; peppermint liqueurs; rum; rice 
alcohol; sake; cider; alcoholic essences; alcoholic 
extracts; spirits (beverages); pre-mixed alcoholic 
beverages, other than beer-based; alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic beverages, 
except beer; bitters; fruit extracts, alcoholic; whisky; 
wine; kirsch.

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

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

Lithuania, 14/04/2015, No. 2015 0692 ליטא, 14/04/2015, מספר 0692 2015

Class: 33 סוג: 33
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Trade Mark No. 275080 מספר סימן

Application Date 01/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1142535 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NCO Holdings, Inc.

Address: 507 Prudential Road, Horsham, PA 19044, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Accounts receivable management services; customer 
relationship management; customer service 
management for others; total quality management 
services, namely, business management services for 
establishing business quality policy and determining 
business means for implementing those policies to 
improve customer satisfaction; providing business 
services for others, namely, telemarketing services, 
namely, inbound and outbound telemarketing 
services; identification of prospective new customers 
of others by telephone inquiry; promoting the goods 
and services of others through direct telephone 
solicitation; fulfillment services, namely, market 
campaign follow-up by telephone inquiry; 
computerized database management for others; 
providing outsourced customer support centers for 
others.

Class: 36 סוג: 36

Debt recovery and collection services.
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Trade Mark No. 275085 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1227613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, 
Switzerland

(Switzerland Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products in the field of oncology.

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

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

Switzerland, 31/10/2014, No. 666032 שוויץ, 31/10/2014, מספר 666032

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 275086 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1228736 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NAKO İPLİK PAZARLAMA VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Davutpasa Cad. No. 131, Topkapi, İSTANBUL, 
Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads for textile use; threads and yarns 
for sewing, embroidery and knitting; thread; elastic 
yarns and threads for textile use.
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Trade Mark No. 275109 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEDICURE TECHNOLOGIES LTD. שם: מדיקיור טכנולוגיות בע"מ

Address: 5 , Hashita St., Industrial Zone, Caesarea, 
30889, Israel

כתובת : השיטה 5, א.התעשיה, קיסריה, 30889, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Kaplan & Co., Advs.

Address: 2 Weizmann St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ointment for easing the discomfort caused by 
hemorrhoids; all included in class 5.

משחה להקלה בתחושת אי נוחות הנגרמת עקב טחורים, 
הנכללת בסוג 5.                                             

כ"ז אב תשע"ו - 95831/08/2016



WETLET

Trade Mark No. 275112 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Commerseen Ltd. שם: קומרסין בע"מ

Address: 4 asher barash, Herzelia, 46366, Israel כתובת : אשר ברש 4, הרצליה, 46366, ישראל

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: 21 סוג: 21

Toilet paper and Wipes device מתקן לנייר טואלט ומגבונים         

כ"ז אב תשע"ו - 95931/08/2016



אור פרופשיונל קוסמטיקס
Or professional cosmetics

Trade Mark No. 275123 מספר סימן

Application Date 03/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehud Hershkovich שם: אהוד הרשקוביץ

Address: Hashlosha12.st, BENE BERAQ, 51346, Israel כתובת : השלושה 12, בני ברק, 51346, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and skin care products. מוצרי קוסמטיקה וטיפוח העור.             

כ"ז אב תשע"ו - 96031/08/2016



Trade Mark No. 275163 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1249400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UST Global (Singapore) PTE Limited

Address: 31 Cantonment Road, Singapore, Singapore

(Singapore Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consumer marketing research and consulting related 
thereto.

Class: 42 סוג: 42

IT consulting services and IT integration services.

כ"ז אב תשע"ו - 96131/08/2016



Trade Mark No. 275164 מספר סימן

Application Date 07/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1249425 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jessie and D Lila LLC

Address: 1440 Broadway, New York NY 10018, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and clothing accessories, namely, shirts, 
pants, sweaters, skirts, dresses, coats, swimwear, 
underwear, lingerie, headwear, footwear and shoes.

כ"ז אב תשע"ו - 96231/08/2016



Trade Mark No. 275253 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 274881 275254 חולק מ 274881 275254

 Owners

Name: Jinko Solar Co., Ltd.

Address: No.1 Jingke Road, Shangrao Economic 
Development Zone, Shangrao City, Jiangxi Province, 
China, 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: 37 סוג: 37

Repair of power lines; electric appliance installation 
and repair; construction; construction consultation; 
Electrical installation services; all included in class 
37.

תיקון של חוטי חשמל; התקנה ותיקון של מכשירים חשמליים; 
בנייה; ייעוץ בנייה; שירותי התקנות חשמליות; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                                         

                            

כ"ז אב תשע"ו - 96331/08/2016



Trade Mark No. 275254 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 274881 חולק מ 274881

Division חלוקה

Divided to 275253 חולק ל 275253

 Owners

Name: Jinko Solar Co., Ltd.

Address: No.1 Jingke Road, Shangrao Economic 
Development Zone, Shangrao City, Jiangxi Province, 
China, 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: 40 סוג: 40

Production of energy; Generation of energy; all 
included in class 40.

הפקת אנרגיה; יצירת אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 40.           
                                

כ"ז אב תשע"ו - 96431/08/2016



Trade Mark No. 275344 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tianjin Yuetian Investment & Development 
Co., Ltd,

Address: Room 4-101, No. 33 Guofengxingyuan, 
Qilizhuang, Xiqing, Tianjin City, People's Republic of 
China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: Haekaliptus 5 St., Flat No.4, Yokneam Elit, 
2064302, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' האקליפטוס 5, דירה מס' 4, יקנעם עלית, 
2064302, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; waterproof clothing; shoes; layettes 
[clothing] hats; gloves [clothing] scarves; hosiery; 
belts [clothing] belts [clothing]; masquerade 
constumes.

ביגוד; ביגוד עמיד למים; נעליים; [ביגוד] לצורכי תינוק; כובעים; 
[ביגוד] כפפות; צעיפים; גרביים ולבנים; [ביגוד] חגורות; 
תלבושות מסיכות.                                                   

כ"ז אב תשע"ו - 96531/08/2016



Trade Mark No. 275345 מספר סימן

Application Date 19/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reani Yair שם: רייאני יאיר

Address: Nebo 7 St., Tel Mond, 4062102, Israel כתובת : נבו 7, תל מונד, 4062102, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: YANIV ORKABY, Law office

Address: 65 Yigal Alon St., Tel-Aviv, 67443, Israel

שם: יניב עורקבי, משרד עורכי דין

כתובת : יגאל אלון 65, בנין טויטה A, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries.   .דברי מאפה

כ"ז אב תשע"ו - 96631/08/2016



Trade Mark No. 275346 מספר סימן

Application Date 19/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reani Yair שם: רייאני יאיר

Address: נבו 7, תל מונד, 4062102, ישראל כתובת : נבו 7, תל מונד, 4062102, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: YANIV ORKABY, Law office

Address: 65 Yigal Alon St., Tel-Aviv, 67443, Israel

שם: יניב עורקבי, משרד עורכי דין

כתובת : יגאל אלון 65, בנין טויטה A, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries.   .דברי מאפה

כ"ז אב תשע"ו - 96731/08/2016



Trade Mark No. 275356 מספר סימן

Application Date 19/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Baruch Shaked שם: ברוך שקד

Address: Habrosh 74, Meona, Israel כתובת : הברוש 74, מעונה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing of honey. שירותי שיווק דבש.     

כ"ז אב תשע"ו - 96831/08/2016



Trade Mark No. 275374 מספר סימן

Application Date 13/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TRAVELIM Tourism & Trade Ltd. שם: טרוולים תיירות וסחר בע"מ

Address: Ha'Rimon 94, P.O.B. 94 Tal-EL, Oshrat, 
2516700, Israel

כתובת : הרימון 94, ת.ד. 92 טל-אל, אשרת, 2516700, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Joseph

Address: Ha'Rimon 94, P.O.B. 188, Oshrat, 2516700, 
Israel

שם: שרון יוסף עו"ד 

כתובת : הרימון 94, ת.ד. 188, אשרת, 2516700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging and booking of tourist travel and 
sightseeing tours.

ארגון והזמנת מקומות לנסיעות וסיורי תיירות.                       
                  

כ"ז אב תשע"ו - 96931/08/2016



Trade Mark No. 275400 מספר סימן

Application Date 02/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1250710 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apollo Endosurgery, Inc

Address: 1120 S. Capital of TX Hwy, Suite 300, Austin 
TX 78746, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information regarding medical 
devices and surgical instruments for use in bariatric 
surgery and surgery of the gastrointestinal tract; 
providing medical information regarding medical 
devices and surgical instruments for bariatric surgery 
and surgery of the gastrointestinal tract; provision of 
medical information from a website regarding medical 
devices and surgical instruments in the field of 
bariatric surgery and surgery of the gastrointestinal 
tract.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86326573 ארה"ב, 02/07/2014, מספר 86326573

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 97031/08/2016



CONTINUOUS INSIGHT

Trade Mark No. 275780 מספר סימן

Application Date 23/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement services; Business monitoring and 
consulting services, namely, tracking and analyzing 
the performance of websites and mobile applications 
of others to provide insight in connection with 
marketing, sales, predicting consumer behavior, and 
market trends; Providing online/interactive 
advertising screenshots and advertising campaign 
analysis for others; Providing web analytics and ad 
placement verification services; Providing advertising 
screenshot and advertising tearsheet verification 
services; Internet advertising research and 
competitive analysis; Mobile and cellular phone 
advertising research and competitive analysis; 
dissemination of advertising material, namely, 
tearsheets; Auditing of mobile internet advertising; 
Business auditing services; all included in class 35.

שירותי פרסום; שירותי פיקוח וייעוץ לעסקים, דהיינו מעקב 
וניתוח של ביצועי אתרי אינטרנט ואפליקציות של טלפונים 

ניידים של אחרים לצורך אספקת תובנות לגבי שיווק, מכירות, 
חיזוי התנהגות לקוחות ומגמות בשוק; אספקה 

מקוונת/אינטראקטיבית של ניתוחי צילומי פרסומים ומסעות 
פרסום של אחרים; אספקת ניתוחים אנליטיים ושירותי אימות 
לגבי הצבת פרסומות; אספקת שירותי אימות לגבי צילומי מסך 
של פרסומים וחיתוכי פרסומים (טייר-שיט); מחקר פרסום 
אינטרנטי וניתוח תחרותיות; מחקר וניתוח תחרותיות של 

פרסום בטלפונים ניידים וסלולריים; הפצת חומרים פרסומיים, 
דהיינו חיתוכי פרסומים (טייר-שיט); בקרת פרסום אינטרנט 
בטלפונים סלולריים; שירותי ביקורת לעסקים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, on-line scanning, 
detecting, and quarantining viruses and malware in 
connection with the online advertising campaigns and 
websites of others; Quality management services, 
namely, quality evaluation and analysis, quality 
assurance, and quality control, in the field of online 
advertising; Computer security service, namely, 
restricting access to and by computer networks to 
and of undesired web sites, media and individuals 
and facilities; Computer services, namely, on-line 
scanning, detecting, and quarantining viruses and 
malware in connection with the mobile websites of 
others; Design and development of electronic data 
security systems; Computer services, namely, 
providing electronic data security services in 
connection with advertising campaigns, websites, 
and mobile websites; Computer services, namely, 
on-line scanning, detecting, and quarantining viruses 
and malware in connection with mobile applications 
of others; Computer services, namely, providing 
electronic data security services, namely, design and 
development of electronic data security systems in 
connection with mobile applications; Monitoring, 
analysis, and evaluation of websites of others to 
assure compliance with government regulations and 
industry standards; electronic storage services for 
archiving electronic data, namely advertising 
tearsheets; all included in class 42

שירותי מחשבים, דהיינו, סריקה, גילוי ובידוד מקוונים של 
וירוסים ותוכנות זדוניות בקשר עם מסעות פרסום מקוונים 
ואתרי אינטרנט עבור אחרים; שירותי ניהול איכות, דהיינו, 
הערכה וניתוח איכות, אבטחת איכות ובקרת איכות בתחום 
הפרסום המקוון; שירותי אבטחת מחשבים, דהיינו, הגבלת 

גישה אל ובאמצעות רשתות מחשבים אל ומאת אתרי אינטרנט, 
מדיה, יחידים ושירותים בלתי רצויים; שירותי מחשבים, דהיינו, 
סריקה, גילוי ובידוד מקוונים של וירוסים ותוכנות זדוניות בקשר 
עם אתרי אינטרנט ממכשירים ניידים של אחרים; תכנון ופיתוח 
של מערכות אבטחת מידע אלקטרוני; שירותי מחשבים, דהיינו, 
שירותי אבטחת מידע אלקטרוני בקשר עם מסעות פרסום, 
אתרי אינטרנט ואתרי אינטרנט ממכשירים ניידים; שירותי 
מחשבים, דהיינו, סריקה, גילוי ובידוד מקוונים של וירוסים 

ותוכנות זדוניות בקשר עם אפליקציות למכשירים ניידים עבור 
אחרים; שירותי מחשבים, דהיינו, שירותי אבטחת מידע 
אלקטרוני, דהיינו תכנון ופיתוח של מערכות אבטחת מידע 

בקשר עם אפליקציות למכשירים ניידים; פיקוח, ניתוח והערכה 
של אתרי אינטרנט של אחרים לשם הבטחת תאימות לתקנות 
ממשלתיות ותקינה תעשייתית; אחסון  אלקטרוני לארכוב מידע 
אלקטרוני , דהיינו, חיתוכי פרסומים (טייר- שיט); 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)

כ"ז אב תשע"ו - 97131/08/2016



 Owners

Name: DCCO, LLC

Address: 1749 Old Meadow Road, Suite 500, McLean, 
Virginia, 22102, U.S.A.

Virginia Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

U.S.A., 23/12/2014, No. 86489697 ארה"ב, 23/12/2014, מספר 86489697

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ"ז אב תשע"ו - 97231/08/2016



Trade Mark No. 276141 מספר סימן

Application Date 05/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meir Cohen שם: מאיר כהן

Address: 18 Amishav St., TEL AVIV - YAFO
, 6794209, Israel

כתובת : עמישב 18, תל אביב, 6794209, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower, 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 64739, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; Ice-cream 
shops; cafés; restaurants; snack-bars; cafeterias; 
canteens; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; גלידריות; בתי קפה; מסעדות; 
מסעדות מזון מהיר; קפיטריות; קנטינות – מזנונים; הנכללים 

כולם בסוג 43.                           

כ"ז אב תשע"ו - 97331/08/2016



Trade Mark No. 276256 מספר סימן

Application Date 04/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Campus Crusade for Christ, Inc.

Address: Attn: General Counsel's Office, 100 Lake Hart 
Drive, MC 3500, Orlando FL 32832, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Interactive playing cards designed to foster 
conversation regarding spiritual topics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 13/03/2015, No. 86564074 ארה"ב, 13/03/2015, מספר 86564074

Class: 28 סוג: 28

כ"ז אב תשע"ו - 97431/08/2016



Trade Mark No. 277204 מספר סימן

Application Date 09/08/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Achaval - Ferrer S.A.

Address: Cobos 2601, Perdriel, Lujan de Cuyo, CP 5509, 
provincia de Mendoza, Argentina

Argentina company

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: 33 סוג: 33

Wines יינות

כ"ז אב תשע"ו - 97531/08/2016



Trade Mark No. 278266 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264669 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use on fabrics, including preparations to 
facilitate ironing; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; preparations including pre-
treatment, containing stain-removing agents and 
products; preparations for scouring and removing 
wax; preparations for unblocking pipe systems; soaps 
other than for personal use; detergents other than for 
personal use and for use in manufacturing 
operations; shoe wax, parquet floor wax; furniture 
polish; shoe polish, shoe cream, shoe cleaners; room 
or atmosphere perfumes; air fragrancing 
preparations; potpourris [fragrances]; incense; 
towels, sponges, wipes (tissues) impregnated with 
preparations for cleaning, polishing, scouring, waxing 
and abrading (abrasive preparations).

Class: 5 סוג: 5

Germicidal preparations other than for personal use; 
liquid and spray disinfectants other than for personal 
use; towels and wipes and cloths impregnated with 
disinfectants; products for destroying vermin; 
herbicides; insecticides; mothproofing products; 
insect repellents; fungicides; rodenticides; air room or 
atmosphere deodorizers; deodorants (not for 
personal use); air purifying and sanitizing 
preparations; carpet deodorizers; fabric and textile 
deodorizers.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metals or coated therewith); combs and 
sponges; brushes not for personal use (other than 
paint brushes); brush-making materials, household 
apparatus, instruments, utensils and material (not 
electric) for cleaning, polishing, degreasing, abrading 
and waxing purposes; soap and detergent 
dispensers; steel wool (for cleaning); household or 
kitchen plastic containers; mops; cloths for cleaning, 
cloth for cleaning, polishing, waxing, dusting; cloths 
for washing floors; shoe horns; shoe horns; shoe 
trees (stretchers); polishing sponges; shoe brushes.

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

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

כ"ז אב תשע"ו - 97631/08/2016



 Owners

Name: S.C. Johnson & Son, Inc.

Address: 1525 Howe Street, Racine WI 53403-2236, 
U.S.A.

(Etat du Wisconsin (USA) Une société de l'Etat du 
Wisconsin (USA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

France, 01/04/2015, No. 15.4170095 צרפת, 01/04/2015, מספר 15.4170095

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 21 סוג: 21

כ"ז אב תשע"ו - 97731/08/2016



Trade Mark No. 278274 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264742 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ז אב תשע"ו - 97831/08/2016



Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking [supervision], life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus for recording, transmission, reproduction 
of sound or images, magnetic recording media, 
sound recording disks, dictation machines, 
calculating machines, pocket calculators, data 
processing equipment, spectacles [optics], 
sunglasses, sports eyewear, spectacle glasses, 
corrective lenses, contact lenses, containers for 
contact lenses, optical lenses, cases for optical 
lenses, optical goods, spectacle frames, spectacle 
cases, binoculars, binocular cases, telescopes, 
protective helmets, protective helmets for sports, 
riding caps [horseback riding], temperature 
indicators, thermometers not for medical use, 
measuring tapes [measuring instruments], meter 
rules [measuring instruments], rulers [measuring 
instruments], compasses [measuring instruments], 
directional compasses, magnifying glasses, dog 
whistles, range finders, measuring rods, 
photographic and cinematographic apparatus, video 
cameras, camcorders, stands for photographic 
apparatus, cases and bags for cameras, bags and 
cases for video cameras, bags and cases for 
camcorders, computers, pocket computers, tablets 
[computers], computer keyboards, computer 
peripherals, computer hardware, mice [computers], 
mouse pads, wrist rests for use with computers, 
personal digital assistants, electronic agendas, 
electronic organizers, electronic notebooks, 
electronic book readers, USB keys, USB disks, game 
software, software [recorded computer programs], 
computer programs [downloadable software], MP3 
and other digital format audio players, compact disks, 
DVD players, personal stereos, portable media 
players, radios, television sets, video screens, video 
recorders, electronic communication equipment and 
instruments, navigational instruments, Global 
Positioning System apparatus, telephones, mobile 
telephones, mobile telephone accessories, namely, 
electric batteries, rechargeable batteries, battery 
chargers, chargers for cars, electric cables, USB 
cables, loudspeakers for mobile telephones, 
protective films, screen protectors, privacy filters, 
memory cards, docking stations, telephone stands for 
desks, telephone holders for cars, styluses, 
microphones, antennas, keyboards, straps for mobile 
telephones, mobile telephone cases, cases for 
electronic tablets, mobile telephone cases, cases for 
electronic tablets, covers for mobile telephones, 
covers for electronic tablets, cases and covers of 
leather, imitation leather, fabric, textile and plastic, 
bags and cases designed to hold MP3 players, bags 
and cases designed for holding compact disk players, 
bags and cases designed for holding DVD players, 
earphones, stereo earphones, earphones to be 
placed in the ears, telephone earphones, 
headphones, wireless headphones, earphones, 
hands-free kits for telephones, loudspeakers, egg 
timers [sand glasses], apparatus for measuring the 
thickness of skins and leather, measuring spoons, 
scales, pedometers.

כ"ז אב תשע"ו - 97931/08/2016



 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France Société en Commandite par Actions)

כ"ז אב תשע"ו - 98031/08/2016



גורדוניה

Trade Mark No. 280895 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KEREM HOTELS MANAGEMENT LTD. שם: כרם ניהול בתי מלון בע"מ

Address: 12 NAHALAT YITZHAK ST., TEL AVIV - YAFO, 
6744812, Israel

כתובת : נחלת יצחק 12, תל אביב-יפו, 6744812, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachmim Puri, Adv

Address: 58 Harakevet, Tel Aviv, 6777016, Israel

שם: רחמים פורי, עו"ד

כתובת : הרכבת 58, תל אביב, 6777016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services , everything in the hotel area ; all 
included in class 43.

שירותי מלונאות,  הכל בתחום המלונאות; הנכללים כולם בסוג 
                               .43

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings, 
including varies spa care, all included in class 44.

טיפולים היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם, לרבות טיפולי ספא 
שונים, הנכללים כולם בסוג 44.                   

כ"ז אב תשע"ו - 98131/08/2016



פריוריטי זום
priority zoom

Trade Mark No. 282574 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 for small business 
management, software based applications for 
process management, information and analysis; all 
as included in Class 9.

תכניות מחשב ותוכנה לניהול  עסקים קטנים,יישומים מבוססי 
תוכנה לניהול תהליכים, מידע וניתוחו; הנכללים כולם בסוג 9.    
                                                                                    

                            

Class: 35 סוג: 35

Business management services, provision of 
information services related to organizational 
business processes management, including data 
analysis systems, and processes related to human 
resources and project management; organizational 
resources and administrative data processing; all as 
included in class 35.

שירותי ניהול עסקים, אספקת שירותי מידע הקשור לניהול 
תהליכים עסקיים בארגון, הכוללים מערכות לניתוח נתונים, וכן 
תהליכים הקשורים לכוח אדם ולניהול פרוייקטים; משאבי ארגון 
ועיבוד נתונים מנהלי; 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"ז אב תשע"ו - 98231/08/2016



Trade Mark No. 283347 מספר סימן

Application Date 28/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

 Accounting management software; Accounting 
software for business management; Computer 
software for data processing; computer software; 
Computer software which assists computers in 
deploying parallel applications and performing 
parallel computations;  computer software for 
creating searchable databases; Computer programs 
[downloadable software]; Computer software for 
database management; apparatus for recording, 
transmission, reception, processing , reproduction 
and storage of sound, image and data; Apparatus for 
the input, output, transmission and storage of data; 
data storage apparatus; apparatus for processing, 
transmitting and storing database information; 
computer apparatus; input devices for computers; 
computer software; apparatus for processing and 
deploying electronic payments; credit screening 
software; computer programs for document 
management; computer software for use in the field 
of telecommunications for providing electronic 
transmission of documents and facsimile 
transmission; Computer software and distant 
communication apparatus  enabling connection to 
databases and the Internet; Software for the clearing 
of credit cards and central banking clearance; 
software for cheque printing; customer service 
management software; production line management 
software; attendance management software  ; 
Inventory management software; agent management 
software; report preparation software.

תוכנה לניהול חשבונות; תוכנת הנהלת חשבונות עבור ניהול 
עסקים; תוכנה לעיבוד נתונים; תוכנות מחשב (קבצי תוכנה); 
תוכנה המסייעת למחשבים בפריסת יישומים במקביל ובביצוע 
חישובים במקביל; תוכנה ליצירת מסדי נתונים שניתן לבצע 
בהם חיפוש; תכנות מחשב לניהול מסדי נתונים; התקן 

להקלטה, אחסון, העברה, קבלה, עיבוד או איחזור של קול, 
תמונות ומידע; התקן לקלט, פלט העברה ואיחסון מידע; התקני 
אחסון נתונים; התקנים לעיבוד, העברה ואחסון של מידע של 
בסיסי נתונים; התקני מחשב; התקני קלט למחשבים; תוכנת 
מחשב; מערכת אלקטרונית לביצוע תשלומים; תוכנה לבדיקת 
מצב אשראי; תוכנות מחשב לניהול מסמכים; תוכנת מחשב 
המשמשת בתקשורת רחק להעברה אלקטרונית של מסמכים 
ופקסים; תוכנת מחשב והתקני תקשורת רחק המאפשרים 

התקשרות למסדי נתונים ולאינטרנט; תוכנה לסליקת כרטיסי 
אשראי ומס"ב; תוכנה להדפסת שיקים; תוכנה לניהול קשרי 

לקוחות; תוכנה לניהול פס ייצור; תוכנה לרישום נוכחות; תוכנה 
לניהול מלאי; תוכנה לניהול סוכנים; תוכנה לעריכת דו"חות.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 98331/08/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: yellow, orange, black

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, כתום, שחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: RIVHIT business program 1999 Ltd שם: ריווחית תכנות עסקי 1999 בע"מ

Address: Bnai Efraim 270, P.O.B. 10157, Tel Aviv - Yafo, 
6110101, Israel

כתובת : בני אפרים 270, תל אביב, 6110101, 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

Class: 35 סוג: 35

Office function services; office administration 
services; employee attendance Services (Office 
functions); Procurement services for others relating 
to office requisites; book-keeping; book-keeping for 
electronic fund transfer; book-keeping for electronic 
funds transfer; administration, billing and 
reconciliation of accounts granted on behalf of others 
services; accounting auditing; collating of data in 
computer databases; database management 
services; electronic data processing; compilation of 
information into computer databases; collection, 
systematization, compilation and analysis of business 
data and information stored in computer databases 
services; compilation and provision of business 
information services; compilation and systemization 
of information into computer databases services; 
customer service management; computerized 
inventory management services; inventory 
management services; administration of business 
affair services; business management and 
administration services; business administration 
services; financial records management services; 
business records management services; 
computerized register management services.

שירותי משרד; שירותי הנהלת משרד; שירותי החתמת נוכחות 
[פונקציות משרד]; שירותי רכש עבור אחרים הנוגעים לצרכי 

משרד; ניהול ספרי חשבונות; הנהלת חשבונות להעברת כספים 
אלקטרונית; שירותי הנהלת חשבונות להעברות כספיות 
אלקטרוניות; שירותים המסופקים לאחרים של ניהול, חיוב 

והתאמה של חשבונות; בקורת חשבונות; סידור נתונים במסדי 
נתונים ממוחשבים; ניהול מסדי נתונים; עיבוד נתונים אלקטרוני; 
הזנת מידע לבסיסי נתונים של מחשב; ליקוט, סיסטמטיזציה, 
איסוף וניתוח של נתונים עסקיים ומידע המאוחסן במאגרי 

נתונים ממוחשבים; איסוף וקליטה של מידע לתוך מסדי נתונים 
ממוחשבים; ההדרה וארגון שיטתי של מידע בתווך מסדי נתונים 
ממוחשבים; ניהול יחסי לקוחות; ניהול מלאי ממוחשב; ניהול 
ספירת מלאי; ניהול עניינים עסקיים; ניהול ואדמיניסטרציה של 
עסקים; טיפול בעסקים; ניהול רשומות פיננסים; ניהול רשומות 
עסקיים; ניהול רישום ממוחשב.                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial management; financial analysis; financial 
planning; providing financial information; providing 
financial information by electronic means; financial 
information provided via on-line computer database 
or the internet; financial management, analysis and 
information services; monetary affairs; financial 
management services provided via the internet; 
financial management; clearing, funds; services for 
electronic transfer of funds and payments financial 
information services; automated payment services; 
electronical debt settlement services; payment 
services; cheques and payment services; accounting 
services, cheques; financial related services; financial 
analysis and establishing relevant reports.

ניהול פיננסי; ניתוח פיננסי; תכנון פיננסי; מתן מידע פיננסי; 
אספקת מידע פיננסי באמצעים אלקטרוניים; מידע פיננסי 

הנמסר באופן מקוונן ממסדי נתונים ממוחשבים או מהאינטרנט; 
שירותי ניהול כספי, ניתוח ומידע; עסקי כספים; שירותי ניהול 
עסקי הניתנים באמצעות האינטרנט; ניהול כספים; מסלקה, 

כספים; שירותי העברה אלקטרונית של כספים ותשלומים; מידע 
פיננסי; שרותי תשלום אוטומטיים; שרותי תשלום חוב באמצעים 

אלקטרוניים; שירותי טיפול בתשלומים; שירותי טיפול 
בהמחאות ותשלום חשבונות; שירותי חשבונות-צ'קים; עניינים 
כספיים; ניתוח פיננסי והרכבת דוחות רלוונטיים.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ז אב תשע"ו - 98431/08/2016



Bago

Trade Mark No. 283947 מספר סימן

Application Date 20/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: BigyCom Ltd.

Address: 26 york st, London, W1U6PZ, 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: 18 סוג: 18

Luggage, backpacks, day packs in the nature of 
sports packs and lumbar packs, fanny packs, waist 
packs and wheeled luggage; garment bags for travel; 
duffle bags; shoulder bags; packing cases in the 
nature of fabric cases, overnight cases, travel cases, 
train cases, pouches in the nature of drawstring 
pouches, pouches made of cloth, pouches of textile 
fabric, fabric pouches sold empty, jewelry pouches; 
wallets, backpack briefcases, attached cases, shoe 
bags and shoe packing cubes, toiletry cases and 
bags sold empty, compression bags for compressed 
packing or storing, waist and neck pouches for 
passport money and personal belongings; straps for 
luggage; luggage tags; luggage divider inserts for 
compressing and organizing garments for use inside 
luggage; luggage box inserts, namely, packing cubes 
for organizing garments; and umbrellas, Dry bags or 
cases, Beach comfort artifact organizers or hammock 
bags, lightweight inflatable beach or sea bags, travel 
bags or organizers, military and bushcraft bags and 
organizing bags, camping bags, hiking bags, survival 
bags and  organization kit bags and toiletry bags

מזוודות, תרמילים, תיקי יום או תיקי עבודה למותניים, תיקי יום 
למטרות ספורט כולל פאוצ׳ים למותניים, מזוודות עם או בלי 
גלגלים; תיקי נסיעות מבד, תיקי צ׳ימידן; תיקי צד; תיקי אריזה 
מבדים, תיקי שהיית לילה, תיקי נסיעות, תיקים מחולקים 
לתאים, תיקים עם שרוך הידוק, תיקים מבד, תיקי בד 
מטקסטיל, תיקי בד הנמכרים ריקים, תיקים לתכשיטים; 

ארנקים, תיקי/תרמילי מזוודה, תיקי מסמכים, שקיות נעליים 
ותיקים לאחסון נעליים אריזת קוביות לנעליים, תיקים ונרתיקים  
לטואלטיקה הנמכרים ריקים, תיקי ערכות עבודה הנמכרות גם 
לבד, תיקי צד וצוואר לנשיאת דרכון או ארנקים וציוד אישי; 
רצועות נשיאת מטען או תיקים; תגים למזוודות; חוצצים 
לדחיסה וארגון של תכולת המטען; אביזרים ותוספי תיקים 

ומזוודות, דהיינו, אריזת קוביות לארגון בגדים; מטריות, תיקים 
ונרתיקים אטומים למים תיקי ארגון לתיקים לנשיאת ציוד וגם 

לתלייה בשהייה בחוף או בים, תיקי חוף מתנפחים קלים, תיקים 
לארגון או תיקים לנסיעה, תיקים או אביזרי אחסון וארגון לצבא 
ולשדאות, תיקים לקמפינג, תיקים לטיול, תיקים וערכות ארגון, 

שהם תיקים להישרדות, תיקי רחצה.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 98531/08/2016



Trade Mark No. 283948 מספר סימן

Application Date 20/03/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, backpacks, day packs in the nature of 
sports packs and lumbar packs, fanny packs, waist 
packs and wheeled luggage; garment bags for travel; 
duffle bags; shoulder bags; packing cases in the 
nature of fabric cases, overnight cases, travel cases, 
train cases, pouches in the nature of drawstring 
pouches, pouches made of cloth, pouches of textile 
fabric, fabric pouches sold empty, jewelry pouches; 
wallets, backpack briefcases, attached cases, shoe 
bags and shoe packing cubes, toiletry cases and 
bags sold empty, compression bags for compressed 
packing or storing, waist and neck pouches for 
passport money and personal belongings; straps for 
luggage; luggage tags; luggage divider inserts for 
compressing and organizing garments for use inside 
luggage; luggage box inserts, namely, packing cubes 
for organizing garments; and umbrellas, Dry bags or 
cases, Beach comfort artifact organizers or hammock 
bags, lightweight inflatable beach or sea bags, travel 
bags or organizers, military and bushcraft bags and 
organizing bags, camping bags, hiking bags, survival 
bags and  organization kit bags and toiletry bags.

מזוודות, תרמילים, תיקי יום או תיקי עבודה למותניים, תיקי יום 
למטרות ספורט כולל פאוצ׳ים למותניים, מזוודות עם או בלי 
גלגלים; תיקי נסיעות מבד, תיקי צ׳ימידן; תיקי צד; תיקי אריזה 
מבדים, תיקי שהיית לילה, תיקי נסיעות, תיקים מחולקים 
לתאים, תיקים עם שרוך הידוק, תיקים מבד, תיקי בד 
מטקסטיל, תיקי בד הנמכרים ריקים, תיקים לתכשיטים; 

ארנקים, תיקי/תרמילי מזוודה, תיקי מסמכים, שקיות נעליים 
ותיקים לאחסון נעליים אריזת קוביות לנעליים, תיקים ונרתיקים  
לטואלטיקה הנמכרים ריקים, תיקי ערכות עבודה הנמכרות גם 
לבד, תיקי צד וצוואר לנשיאת דרכון או ארנקים וציוד אישי; 
רצועות נשיאת מטען או תיקים; תגים למזוודות; חוצצים 
לדחיסה וארגון של תכולת המטען; אביזרים ותוספי תיקים 

ומזוודות, דהיינו, אריזת קוביות לארגון בגדים; מטריות, תיקים 
ונרתיקים אטומים למים תיקי ארגון לתיקים לנשיאת ציוד וגם 

לתלייה בשהייה בחוף או בים, תיקי חוף מתנפחים קלים, תיקים 
לארגון או תיקים לנסיעה, תיקים או אביזרי אחסון וארגון לצבא 
ולשדאות, תיקים לקמפינג, תיקים לטיול, תיקים וערכות ארגון, 
שהם תיקים להישרדות, תיקי רחצה.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ז אב תשע"ו - 98631/08/2016



 Owners

Name: BigyCom Ltd.

Address: 26 york st, London, W1U6PZ, 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

כ"ז אב תשע"ו - 98731/08/2016



MATIFIC

Trade Mark No. 284307 מספר סימן

Application Date 04/04/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1299292 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Halilan Systems Ltd שם: חלילן מערכות בע"מ

Address: HaSuka 44, Zikhron Ya'aqov, 3093844, Israel כתובת : הסוכה 44, זכרון יעקב, 3093844, 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

Educational software and educational computer 
game software for children; all included in class 9.

תוכנות חינוכיות ותוכנות משחקי מחשב חינוכיות עבור ילדים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                             

כ"ז אב תשע"ו - 98831/08/2016



LitigationAI

Trade Mark No. 284903 מספר סימן

Application Date 08/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: oren Givoni שם: אורן גבעוני

Address: Rehovot Ha Nahar 10, Ramat Gan, Israel כתובת : רחובות הנהר 10, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software that analyze documents in 
litigation cases and provide exact insights 
automatically and and by self autonomy according to 
the data in the documents and based on artificial 
intelligence methodologies; computer software that 
manage the litigation process, team and tasks 
management and allow advance search on case 
documents. 

תוכנת מחשב המנתחת מסמכים הנמצאים בתיקים בהתדיינות 
בתי משפט ומספקת תובנות מדוייקות באופן אוטומטי ואוטונומי 
על בסיס המידע במסמכים על פי מתודולוגיות של אינטיליגנציה 
מלאכותית. תוכנת מחשב המנהלת את תהליך ההתדיינות 
המשפטית, ניהול צוותים, משימות ומאפשרת חיפוש מתקדם 

על גבי מסמכי המשפט.

                                                                                     
                                  

כ"ז אב תשע"ו - 98931/08/2016



שחמט
shachmat

Trade Mark No. 284923 מספר סימן

Application Date 08/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Wiseman yeshayu שם: ויסמן ישעיהו יצחק

Address: nar hyarden 10, Bet Shemesh, Israel כתובת : נהר הירדן 10, בית שמש, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting; marketing consulting; 
organizational consulting; office services outsourcing; 
preparing a business plans; all included in class 35.

יעוץ עסקי; יעוץ שיווקי; יעוץ ארגוני; שירותי משרד במיקור חוץ; 
הכנת תוכנית עסקית; הנכללים כולם בסוג 35.                       
                                                                                

כ"ז אב תשע"ו - 99031/08/2016



GEN+ power supply

Trade Mark No. 284970 מספר סימן

Application Date 11/05/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POWER SUPPLY ספקי כח

Ownersבעלים

Name: TDK-LAMBDA LIMITED שם: טידיקיי-למבדא בע"מ

Address: 56 Hacharoshet Street, P.O.B. 500, Carmiel, 
2165158, Israel

כתובת : רח' החרושת 26, אזור התעשייה, ת.ד. 500, כרמיאל, 
2165158, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AVI NISSAN-COHEN, ADV.

Address: Lachish 8, Tel Aviv, 64164, Israel

שם: אבי ניסן-כהן, עו"ד

כתובת : לכיש 8, תל אביב, 64164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fixtures and instruments for conducting,  switching, 
converting, accumulating, equalizing or controlling 
electric streaming, including electrical power supplies 
and all kinds of converters; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה וויסות או 
בקרה על חשמל, לרבות ספקי כח חשמליים ושנאים לסוגיהם 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                          

כ"ז אב תשע"ו - 99131/08/2016



Trade Mark No. 285513 מספר סימן

Application Date 08/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sofer David שם:  סופר דוד

Address: 6 Olesh Matsuy, Netanya, 4220113, Israel כתובת : עולש מצוי 6, נתניה, 4220113, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Abramovich, Adv.

Address: 132 Menahem Begin Blvd., Tel Aviv - Yafo
, 67021, Israel

שם: אבי אברמוביץ, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Advertisement pamphlet – made of paper / sticker / 
cardboard 

עלון פרסומת עשוי מנייר / מדבקה / קרטון                            
                  

Class: 36 סוג: 36

An insurance agency/ agent's services, supplying a  
"Rider"  that provides services and/or an alternative 
automobile to disabled people, for incidents of theft 
and/or loss and/or accident and/or breakdown of the 
automobile, including the coverage of an alternative 
car radio CD (MP3) player.

שירות סוכנות/סוכן ביטוח לאספקת "כתב שירות" המעניק 
שירותים ו/או רכב חלופי לאנשים בעלי מוגבלות בניידות, 

במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או קלקול של הרכב, 
לרבות כיסוי הוצאות רדיו דיסק אמ,פי.3 חליפי.                       
                                                                                    

                                                                        

Class: 45 סוג: 45

Supplying transport services and/or and alternative 
automobile and/or towing, and/or engine ignition 
and/or rescue and/or over night storage of 
automobiles, for incidents of theft and/or loss and/or 
accident and/or breakdown of the automobile.

אספקת שירותי הסעה ו/או רכב חלופי, ו/או גרירה, ו/או 
התנעות, ו/או חילוץ, ו/או אחסנת לילה של רכבים עבור אנשים 
בעלי מוגבלות בניידות, במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או 

תאונה ו/או קלקול של הרכב.                                               
                                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 99231/08/2016



JUPITER

Trade Mark No. 285843 מספר סימן

Application Date 22/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Allphone LTD שם: אול פון בע"מ

Address: herzel 36, Tel Aviv - Yafo, 6609206, Israel כתובת : הרצל 36, תל אביב, 6609206, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni & Co., Adv.

Address: 1 Shoham Street, Ramat Gan, 52520001, 
Israel

שם: גרשוני ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 1, רמת גן, 52520001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Headphones; Telephone headsets; Wireless 
headsets for use with cellular phones; Headsets for 
telephones; Headsets for cellular phones; Universal 
serial bus [USB] cables; Feeder cables; Power 
cables; USB cables for cellular phones; Covers for 
smartphones; Covers for cellular phones; Protective 
covers for smartphones; Battery chargers for cellular 
phones; Cellular phone battery chargers for use in 
vehicles; Battery chargers for use with telephones; 
Cellular phone covers made of cloth or textile 
materials; Cellular phone cases made of leather or 
imitations of leather; Cases for telephones; Cases 
adapted for cellular phones; Leather cases for 
cellular phones; all included in class 9.

אוזניות; אוזניות לטלפון; אוזניות אלחוטיות לשימוש עם 
טלפונים ניידים; אוזניות לטלפונים; אוזניות לטלפונים ניידים; 

כבלי אפיק טורי אוניברסלי (יו.אס.בי); כבלי הזנה; כבלי חשמל; 
כבלי יו. אס. בי. לטלפונים ניידים; כיסויים לטלפונים חכמים; 
כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויי מגן לטלפונים חכמים; מטעני 
סוללות לטלפונים ניידים; מטעני סוללות לטלפונים ניידים 

לשימוש בכלי רכב; מטעני סוללות לשימוש בטלפונים; נרתיקי 
טלפונים ניידים העשוריים מבד או ממוצרי טקסטיל; נרתיקי 
טלפונים ניידים העשוריים מעור או מחיקויי עור; נרתיקים 

לטלפונים; נרתיקים שהותאמו לנשיאת טלפונים ניידים; נרתיקי 
עור לטלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    

                                                                            

כ"ז אב תשע"ו - 99331/08/2016



Trade Mark No. 285846 מספר סימן

Application Date 11/08/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: All Colors

הסימן מוגבל לצבעים  כל הצבעים הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Zamn company for hospitality and entert 
ainment ltd

שם: זאמן חברה לבידור ואירוח בע"מ

Address: Al-Zahra st 10, Jerusalem, Israel כתובת : אלזהרה 10, ירושלים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mo'en Khoury & Co.Law Firm

Address: Iris St. 1/5, P.O.B. 1869, Nazareth Illit, 
1750105, Israel

שם: מועין ח'ורי ושות' - עורכי - דין 

כתובת : איריס 1/5, ת.ד. 1869, נצרת עלית, 1750105, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, Restaurant and 
Caf'e services, Restaurant and Caf'e self-service .

שירותי אספקת מזון ומשקאות, שירותי מסעדה ובית קפה, 
שירותי מסעדה ובית קפה בשירות עצמי .                             

            

כ"ז אב תשע"ו - 99431/08/2016



ArtLink

Trade Mark No. 285974 מספר סימן

Application Date 23/06/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Art gallery services for commercial purposes; 
Commissioning and of works of art and selling works 
of art to third parties; Promoting the artwork of others 
by means of providing online portfolio via a website; 
Promoting arts events by means of providing an 
online events calendar, original articles, interviews, 
and information about art, artists and arts events via 
an internet web site; Advisory services and project 
management services for others for business 
purposes in the fields of art, architecture, interior 
design and urban planning design; all included in 
class 35.

שירותי גלריות למטרות מסחריות; הזמנה ומכירה של עבודות 
אמנות לצדדים שלישיים; קידום עבודות אמנות של אחרים 
באמצעות הצגת אוסף עבודות באתר מקוון; קידום אירועי 

תרבות באמצעות אספקת לוח אירועים מקוון, מאמרים, ראיונות 
ומידע בקשר לאמנות, אמנים ואירועים וכן באמצעות אתר 
מקוון; שירותי ייעוץ וניהול עסקים עבור אחרים למטרות 

מסחריות בתחומי אמנות, אדריכלות, עיצוב פנים ותכנון סביבה 
עירונית; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Cultural activities and education; Organizing cultural 
and arts events; Art exhibitions; Providing information 
in the field of art; Providing information in the field of 
art via online website; Providing on-line art 
exhibitions; Rental of paintings and artwork; Lending 
and donating art to art institutions; art gallery for 
cultural or educational purposes; all included in class 
41.

פעילות תרבות וחינוך; ארגון וניהול אירועי תרבות ואמנות; 
שירותי תערוכות אמנות; אספקת מידע בתחומי האמנות, 

אספקת מידע בתחום האמנות באמצעות אתר מקוון; אספקת 
תערוכות מקוונות באמצעות אתר מקוון; השכרה של יצירות 
אמנות; השכרה ותרומה של יצירות אמנות למוסדות; שירותי 
גלריות למטרות אומנותיות או חינוכיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41

                                                              

Class: 42 סוג: 42

Interior design services and consultation in the field 
of art; Interior design services in the nature of art 
consulting services, the selection and placement of 
works of art and artwork for commercial and 
residential projects; Planning and layout design 
services of artwork for interior space of commercial 
establishments, i.e., hotels, resorts and residential 
projects; Custom design, development, consulting 
and advisory services related thereto in the field of 
interior design and artworks; Commercial art design; 
Industrial and graphic art design; Providing graphic 
design services to create specialty interior 
environment settings; all included in class 42.

שירותי עיצוב פנים וייעוץ בתחום האמנות; שירותי עיצוב פנים 
דהיינו ייעוץ, בחירה והשמה של אמנות ויצירות אמנות 

בפרוייקטים מסחריים, בתי מלון ופרוייקטים למגורים; תכנון 
וארגון עיצוב פנים המבוסס על יצירות אמנות עבור חללים 

המיועדים לשימושים מסחריים, דהיינו, בתי מלון ופרוייקטי נופש 
ולמטרות מגורים; שירותי עיצוב, פיתוח וייעוץ בתחומי עיצוב 
פנים ואמנות; שירותי עיצוב מסחרי; שירותי עיצוב תעשייתי 
וגרפי; שירותי עיצוב גרפי ליצירת סביבות מעוצבות; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ז אב תשע"ו - 99531/08/2016



Ownersבעלים

Name: Tal Danai שם:  טל דנאי 

Address: Aminadav 17, Tel Aviv - Yafo, 67067, Israel כתובת : עמינדב 17, תל אביב, 67067, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon

Address: Aluf David 183, Ramat Gan, 0522222, Israel

שם: ג'ני מזור-גורדון

כתובת : אלוף דוד 183, רמת גן, 0522222, ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 99631/08/2016



Trade Mark No. 286039 מספר סימן

Application Date 29/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: green and orange upon white background 

הסימן מוגבל לצבעים  ירוק וכתום על רקע לבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Miffalei Yoffi Agshach Ltd שם: מפעלי יופ"י אגש"ח בע"מ 

Address: D.N EMECK BEIT SHEAN, Sheluhot, 1091000, 
Israel

כתובת : ד.נ עמק בית שאן, שלוחות, 1091000, ישראל

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ravid paz adv

Address: Harduf 1, Harduf, 1793000, Israel

שם: רביד פז עו"ד

כתובת : הרדוף 1, הרדוף, 1793000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh carrots; all included in class 31. גזר טרי; הנכללים כולם בסוג 31.                     

כ"ז אב תשע"ו - 99731/08/2016



Trade Mark No. 286047 מספר סימן

Application Date 29/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michal barnea שם: מיכל ברנע

Address: Hadganem 44, Yehud, Israel כתובת : הדגנים 44, יהוד, ישראל

Name: Ruvi Lang שם: רובי לנג

Address: Borchove 3, Giv'atayim, Israel כתובת : בורוכוב 3, גבעתיים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv Kehat, Adv.

Address: Beit Gibor Sport, 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 5252102, Israel

שם: יניב קהת, עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט,דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 5252102, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, toiletries and make-up for the body, face, 
head and hair; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה ואיפור לגוף, לפנים, לראש 
ולשיער ; הנכללים כולם בסוג 3.                             

כ"ז אב תשע"ו - 99831/08/2016



Trade Mark No. 286199 מספר סימן

Application Date 05/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric food processors, vacuum cleaners, washing 
machines, Machines for cleaning surfaces using high 
pressure water/air, Soda-pop making machines, 
Electric beaters, blenders, Brewing machines, 
Electric can openers, electric coffee grinders, 
dishwashers, electric juicers, garbage disposals, 
ironing machines, knitting machines, electric knives, 
meat grinders, mixers, electric scissors, steam 
cleaners, sewing machines, grinders for home use 
(non-manual), pasta machines, sausage machines, 
machines for the production of sugar; all included in 
class 7.

מעבדי מזון חשמליים, שואבי אבק, מכונות כביסה, מכשירי 
שטיפה בלחץ גבוה, מכשירים להכנת משקאות מוגזים, 

מקצפות חשמליות, בלנדרים, מכונות חליטה, פותחני קופסאות 
חשמליים, מטחנות קפה חשמליות, מדיחי כלים, מסחטות 

פירות חשמליות, טוחני אשפה, מכונות גיהוץ, מכונות סריגה, 
סכינים חשמליים, קוצצי בשר, מיקסרים, מספריים חשמליות, 
מכשירים המנקים באמצעות קיטור, מכונות תפירה, מטחנות 
לשימוש ביתי (לא ידניות), מכונות להכנת פסטה, מכונות 

להכנת נקניקיות, מכונות לייצור סוכר; הנכללים כולם בסוג 7.     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 8 סוג: 8

Irons, electric razors, electric hair clippers, Electric 
beard trimmers, Electrolysis apparatus for hair 
removal, electric hair straighteners, razors and 
shaving blades, razor blades, vegetable slicers and 
choppers; all included in class 8.

מגהצים, מכונות גילוח, מכונות תספורת, מכונות לעיצוב זקן, 
מסירי שיער, מיישרי שיער, תערים וסכיני-גילוח, להבים לסכיני 
גילוח, חותכי-ירקות ומקצצי-ירקות; הנכללים כולם בסוג 8.       
                                                                                    

                                                        

כ"ז אב תשע"ו - 99931/08/2016



Ownersבעלים

Name: Ohev Zion Ltd שם: אוהב ציון בע"מ

Address: industrial zone Har-Tov A, Beit-Shemesh, 
99000, Israel

כתובת : אזור התעשיה הר-טוב א', בית שמש, 99000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Class: 9 סוג: 9

Televisions, computer screens, tablet computers, 
radios, radio clocks, headphones, projectors, 
MP3/MP4 players, set-top boxes, media streamers, 
receivers, amplifiers, speakers, home theater, mobile 
speakers, Electronic docking stations, stereo 
systems, sound projectors, mobile sound systems, 
microphones, turntables, DVD players, CD players, 
accessories for microphones and headphones, 
remote controls, cables, cameras, video cameras, 
memory cards, card readers, photography 
equipment, camera bags, digital photo frames, 
printers, photocopiers, fax machines, recording 
devices, calculators, scanners, electronic 
dictionaries, GPS navigation devices, batteries, 
cabinets for loudspeakers, cleaning apparatus for 
CDs, computer memory devices, software, computer 
keyboards, computer peripheral devices, hardware, 
computers, electric converters, cordless telephones, 
covers for electric outlets, covers for smartphones, 
disk drives for computers, magnetic discs, ringtones, 
music files and image files for mobile phones, hands-
free kits for telephones, electric inverters, joysticks, 
laptop computers, microscopes, mobile phones, 
modems, computer mice, mouse pads, projection 
screens, telephone wires, transformers, baby 
monitors, walkie-talkies, Stands for handheld digital 
electronic devices; all included in class 9.

טלוויזיות, מסכי מחשב, מחשבי טאבלט, מכשירי רדיו, מכשירי 
רדיו שעון, אוזניות, מקרנים, נגני אמ.פי.3/אמ.פי.4, ממירים 
דיגיטליים, סטרימרים, רסיברים, מגברים, רמקולים, קולנוע 
ביתי, רמקולים ניידים, תחנות עגינה, מערכות סטריאו, מקרני 
קול, מערכות שמע ניידות, מיקרופונים, פטיפונים, מכשירי 
די.וי.די., קומפקט דיסקים, אביזרים למיקרופונים ולאוזניות, 
שלט רחוק, כבלים, מצלמות, מצלמות וידאו, כרטיסי זיכרון, 

קוראי כרטיסים, ציוד היקפי לצילום, תיקים למצלמות, מסגרות 
דיגיטליות, מדפסות, מכונות צילום, מכשירי פקס, מכשירי 
הקלטה, מחשבונים, סורקים, מילונים אלקטרוניים, מכשירי 
ניווט לווייניים, סוללות, ארונות לרמקולים, מכשיר לניקוי 

דיסקים, התקנים לזיכרון מחשב, תוכנות, מקלדות למחשב, 
התקנים היקפיים למחשב, חומרה, מחשבים, ממירים 

חשמליים, טלפונים אלחוטיים, כיסויים לשקעים חשמליים, 
כיסויים לטלפונים ניידים, כוננים למחשבים, דיסקים מגנטיים, 
רינגטונים, קבצי שמע וקבצי תמונה ברי-הורדה לטלפונים 

ניידים, דיבוריות, ממירי-מתח חשמליים, ג'ויסטיקים, מחשבים 
ניידים, מיקרוסקופים, טלפונים ניידים, מודמים, עכברים 

למחשב, פדים לעכבר, מסכים להקרנה, חוטי טלפון, שנאים, 
מוניטור לתינוקות, מכשירי-קשר, מעמדים למכשירים 

אלקטרוניים דיגיטליים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 11 סוג: 11

Toasters, toaster ovens, microwaves, electric kettles, 
hot plates, heaters, electric fans, electric pots and 
fryers, electric warmers, electric sheets and blankets 
(for non-medical use), hair driers, clothes driers, 
refrigerators, freezers, ovens, barbecues, electric 
coffee makers, cookers, griddles, grills, steam 
makers, roasters, rotisseries, gas burners, gas grills, 
gas lighters, gas ovens, gas refrigerators, gas stoves, 
electric dispenser for air freshener, oven ventilator 
hoods, Electric bread cookers, wine coolers, ice 
cream makers, Electric popcorn poppers, beverage 
cooling apparatus, glue-heating appliances, waffle 
irons, electric appliances for making yogurt; all 
included in class 11.

טוסטרים, טוסטר אובן, מכשירי מיקרוגל, קומקומים חשמליים, 
פלטות חשמליות, תנורי חימום, מאווררים, סירי בישול וטיגון 

חשמליים, מפזרי חום, סדינים ושמיכות חשמליים (לא 
לשימושים רפואיים), מייבשי שיער, מייבשי כביסה, מקררים, 
מקפיאים, תנורים, מצלים, מכונות קפה חשמליות, כיריים, 
מחתות, אסכלות, מכשירי אדים, תנורי-צליה, מתקנים 

לצליית-בשר, פתיליות גז, גריל גז, מציתי גז, תנורי גז, מקררי 
גז, כיריים גז, מטהרי אוויר, קולטי אדים, אופה לחם, מקררי יין, 
מכונות להכנת גלידה, מכונות להכנת פופקורן, מכשירים לקירור 
משקאות, מכשירים מחממי-דבק, מכשירים חשמליים להכנת 
אפיפיות, מכשירים חשמליים להכנת יוגורט; הנכללים כולם 

בסוג 11.                                                                         
                                                                                    

                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 100031/08/2016



VRP

Trade Mark No. 286385 מספר סימן

Application Date 11/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eran Orr שם: ערן אור

Address: Mahane Yafa, Apartment 510, Hazerim, 
8542500, Israel

כתובת : מחנה יפה, דירה 510, חצרים, 8542500, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Personal fitness training services using virtual reality 
devices; all included in class 41

שירותי אימון כושר אישי המשתמשים במכשירי מציאות מדומה; 
הנכללים כולם בסוג 41                                 

Class: 44 סוג: 44

Physical rehabilitation and physical therapy services 
using virtual reality devices; all included in class 44

שירותי שיקום גופני ופיזיותרפיה המשתמשים במכשירי מציאות 
מדומה; 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., 16/02/2016, No. 86908715 ארה"ב, 16/02/2016, מספר 86908715

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

כ"ז אב תשע"ו - 100131/08/2016



Trade Mark No. 286400 מספר סימן

Application Date 12/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KAL-GAV LTD. שם: קל-גב בע"מ

Address: Kannot - industrial area, Israel כתובת : א.ת. כנות, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: advorlym@gmail.com

Address: 33 zalman shazer, Rishon Leziyyon, Israel

שם: אורלי מדינה עו"ד

כתובת : זלמן שז"ר 33, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
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; 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; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .22

כ"ז אב תשע"ו - 100231/08/2016



Trade Mark No. 286401 מספר סימן

Application Date 12/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KAL-GAV LTD. שם: קל-גב בע"מ

Address: Kannot - industrial area, Israel כתובת : א.ת. כנות, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: advorlym@gmail.com

Address: 33 zalman shazer, Rishon Leziyyon, Israel

שם: אורלי מדינה עו"ד

כתובת : זלמן שז"ר 33, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות;  
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; 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; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .22

כ"ז אב תשע"ו - 100331/08/2016



EPSOLAY

Trade Mark No. 286616 מספר סימן

Application Date 18/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 100431/08/2016



ENCAMIA

Trade Mark No. 286617 מספר סימן

Application Date 18/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 100531/08/2016



UPERLIS

Trade Mark No. 286618 מספר סימן

Application Date 18/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 100631/08/2016



BELTOPA

Trade Mark No. 286619 מספר סימן

Application Date 18/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

כ"ז אב תשע"ו - 100731/08/2016



RESELTYS

Trade Mark No. 286697 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Can-Fite Biopharma Ltd שם: כן-פייט ביופרמה בע"מ

Address: 10 Bareket Street, Kiryat Matalon, Petah Tikva, 
Israel

כתובת : רחוב ברקת 10, קרית מטלון, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for treatment and prevention of 
psoriasis and skin inflammations.

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של דלקת פרקים; תכשירים 
רוקחיים לטיפול ומניעה של ספחת ודלקות העור.                   
                                                                                    

                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 100831/08/2016



TRINQELA

Trade Mark No. 286698 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Can-Fite Biopharma Ltd שם: כן-פייט ביופרמה בע"מ

Address: 10 Bareket Street, Kiryat Matalon, Petah Tikva, 
Israel

כתובת : רחוב ברקת 10, קרית מטלון, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of rheumatoid arthritis; pharmaceutical 
preparations for treatment and prevention of 
psoriasis and skin inflammations.

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של דלקת פרקים; תכשירים 
רוקחיים לטיפול ומניעה של ספחת ודלקות העור.                   
                                                                                    

                                                          

כ"ז אב תשע"ו - 100931/08/2016



LIVRALIB

Trade Mark No. 286699 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Can-Fite Biopharma Ltd שם: כן-פייט ביופרמה בע"מ

Address: 10 Bareket Street, Kiryat Matalon, Petah Tikva, 
Israel

כתובת : רחוב ברקת 10, קרית מטלון, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of liver diseases, cancer, hepatitis, and 
non-alcoholic fatty liver syndrome.

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של מחלות כבד, סרטן, 
צהבת, ותסמונת כבד שומני לא-אלכוהולית.                           

                                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 101031/08/2016



EXECERATE

Trade Mark No. 286700 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Can-Fite Biopharma Ltd שם: כן-פייט ביופרמה בע"מ

Address: 10 Bareket Street, Kiryat Matalon, Petah Tikva, 
Israel

כתובת : רחוב ברקת 10, קרית מטלון, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of liver diseases, cancer, hepatitis, and 
non-alcoholic fatty liver syndrome.

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של מחלות כבד, סרטן, 
צהבת, ותסמונת כבד שומני לא-אלכוהולית.                           

                                                                    

כ"ז אב תשע"ו - 101131/08/2016



Trade Mark No. 286717 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Flight Medical Innovations Ltd. שם: פלייט מדיקל אינווישנס בע"מ

Address: Kodak Bldg. 7 Hatnufa St. Kiryat Arie, P.O.B. 
3172, Petah Tiqwa, 4951025, Israel

כתובת : בניין קודאק, התנופה 7, קרית אריה, ת.ד. 3172, פתח 
תקוה, 4951025, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical ventilators; artificial respiration apparatus; all 
included in class 10.

מנשמים רפואיים; מכשירים להנשמה מלאכותית; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                     

כ"ז אב תשע"ו - 101231/08/2016



Trade Mark No. 286771 מספר סימן

Application Date 25/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: 37 Sherit Israel St., Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 8 סוג: 8

cutlery; professional and chef knives; all included in 
class 8.

סכו"ם, סכינים מקצועיות וסכיני שף; הנכללים כולם בסוג 8.       
            

Class: 21 סוג: 21

home equipment namely, kitchen utensils,  pots, 
pans and cooking utensils; all included in class 21.

כלי בית דהיינו, כלי מטבח, סירים, מחבתות וכלי בישול; 
הנכללים כולם בסוג 21.                                                     

  

כ"ז אב תשע"ו - 101331/08/2016



Trade Mark No. 286780 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amitim H.R שם: עמיתים ד.ר בע"מ

Address: Derech Hyayin 8, Ashqelon, Israel כתובת : דרך היין 8, אשקלון, 7847605 , ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv Kehat, Adv.

Address: Beit Gibor Sport, 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 5252102, Israel

שם: יניב קהת, עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט,דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 5252102, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing employment services, employee placement 
and recruiting, inter alia through the internet, 
classified employment ads, on line offer of 
employment opportunities by on line classified ads or 
cellular networks, on line databases ; all included in 
class 35.

מתן שירותי תעסוקה, גיוס והשמת עובדים, בין השאר 
באמצעות האינטרנט, לוחות דרושים, הצעות עבודה באמצעות 
לוחות מודעות מקוונים באינטרנט או רשתות סלולריות, מאגרי 
מידע מקוונים באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    

                            

כ"ז אב תשע"ו - 101431/08/2016



Trade Mark No. 286789 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and application software for 
computers, handheld computers and mobile phones 
in the field of retail.

תוכנת מחשב ואפליקציה למחשבים נייחים וניידים ולמכשירי 
טלפון ניידים בתחום הקמעונאות.                                        

                                  

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric coffee pots  and percolators; electric 
machines for roasting coffee; electric apparatus for 
making coffee and tea; electric apparatus and 
machines for heating and frothing milk; parts and 
fittings for the aforementioned goods; automatic and 
electric dispensing machines for coffee and coffee 
capsules.

מכונות קפה חשמליות, מכיני קפה חשמליים, קנקני קפה 
חשמליים ופרקולטורים; מכונות חשמליות לקליית קפה; 
מכשירים חשמליים להכנת משקאות קפה ותה; מכשירים 

חשמליים לחימום והקצפת חלב; רכיבים וחלקים עבור הטובין 
הנ"ל; מכונות חשמליות לחלוקת קפה וקפסולות קפה.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
glassware, porcelain and china, namely glasses, 
cups, mugs, spoons included in this class,  
containers for household or kitchen use, including 
containers for storage of coffee capsules, coffee 
capsule stands, pots, cans; coffee makers (non-
electric); non electric milk frothers. 

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; כלי זכוכית, פורצלן וחרס שהם 
ספלים, כוסות, צלחות, כפיות הנכללות בסוג זה, מיכלים 

לשימוש ביתי, לרבות קופסאות המשמשות לאחסון קפסולות 
קפה, מעמדים לקפסולות, קנקנים; מכונות להכנת קפה (שאינן 
חשמליות); מכשירים להקצפת חלב שאינם חשמליים.             
                                                                                    

                                                      

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts and essences, coffee beans, 
tea, cocoa and artificial coffee, decaffeinated coffee;  
coffee mixtures; coffee capsules, filled;  beverages 
made of coffee and coffee based; ice coffee; 
chocolate coated coffee beans.

קפה, תמציות קפה, פולי קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה, קפה 
נטול קפאין;  תערובות קפה; קפסולות לקפה; תכשירים 

ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; פולי קפה מצופים שוקולד.   
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ז אב תשע"ו - 101531/08/2016



Ownersבעלים

Name: ESPRESSO CLUB LTD. שם: אספרסו קלאב בע"מ

Address: 13 Ben Gurion Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רח' בן גוריון 13, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon

Address: Aluf David 183, Ramat Gan, 0522222, Israel

שם: ג'ני מזור-גורדון

כתובת : אלוף דוד 183, רמת גן, 0522222, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online store services in the 
field of beverages, coffee and tea; sales services via 
stores, online stores and application software, of 
coffee and various beverages, coffee machines, 
coffee capsules and related products; customer 
loyalty scheme services; advertising, promotional and 
sales activities, the field of coffee and beverages.

שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה 
ותה; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או באמצעות אתר 
מקוון ואפליקציה, של קפה ומשקאות שונים, מכונות קפה, 

קפסולות קפה ומוצרים נלווים; שירותי מועדון לקוחות; שירותי 
פרסום, שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה והמשקאות.

 
                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; coffee bar and 
coffee shop services.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; שירותי בית קפה.
                                                               

כ"ז אב תשע"ו - 101631/08/2016



BASSO

Trade Mark No. 286809 מספר סימן

Application Date 27/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ESPRESSO CLUB LTD. שם: אספרסו קלאב בע"מ

Address: 13 Ben Gurion Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רח' בן גוריון 13, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon

Address: Aluf David 183, Ramat Gan, 0522222, Israel

שם: ג'ני מזור-גורדון

כתובת : אלוף דוד 183, רמת גן, 0522222, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts and essences, coffee beans, 
tea, cocoa and artificial coffee, decaffeinated coffee;  
coffee mixtures; coffee capsules, filled;  beverages 
made of coffee and coffee based; ice coffee; 
chocolate coated coffee beans; 

קפה, תמציות קפה, פולי קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה, קפה 
נטול קפאין;  תערובות קפה; קפסולות לקפה; תכשירים 

ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; פולי קפה מצופים שוקולד; 
                                                                                     
                                                                              

כ"ז אב תשע"ו - 101731/08/2016



WATSFULNESS

Trade Mark No. 286839 מספר סימן

Application Date 27/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. Michal Schleifer שם: ד"ר מיכל שלייפר

Address: Kvotsat l"g 5, Kefar Sava, Israel כתובת : קבוצת ל"ג 5, כפר סבא, 4437363, ישראל

Name: Hagar Gutman שם: הגר גוטמן

Address: Zvi Shapira 15, Herzliyya, 4640682, Israel כתובת : שפירא צבי 15, הרצליה, 4640682, 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: 41 סוג: 41

Meditative training; Meditation Training; Teaching 
Meditation Practice; Teaching services, namely, 
teaching meditative techniques for self-improvement 
purposes; Hydrotherapy Teaching; Consulting and 
certification of teachers in the field of hydro-therapy 
and meditation; Educational and instructional 
services, including classes, seminars and courses; 
Coaching Services; Providing information on 
meditation training using the Internet.

אימון מדיטטיבי; אימון מדיטציה; לימוד עיסוק במדיטציה; 
שירותי חינוך, דהיינו, לימוד שיטות מדיטטיביות למטרת שיפור 
עצמי; הוראת הידרו-תרפיה; ייעוץ, הסמכת מורים בתחום 
הידרו-תרפיה ומדיטציה; שירותי חינוך והדרכה, לרבות 

באמצעות מתן שיעורים, סמינרים וקורסים; שירותי אימון;  
אספקת מידע על אימון מדיטציה באמצעות רשת האינטרנט.     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 44 סוג: 44

Hydrotherapy treatments; Provision of Holistic health 
services; Providing online information about holistic 
health services; lifestyle counselling services; 
Providing health care information via electronic 
means; Providing health care information by 
telephone and the Internet; Health care ; Provision of 
health information; providing mental health and 
wellness information; physical rehabilitation; Holistic 
treatment services for health and welfare of body and 
spirit; Health clinic services; alternative medicine 
services; therapy services; aromatherapy services.   

טיפולי הידרו-תרפיה; מתן שירותי בריאות הוליסטיים; אספקת 
מידע מקוון אודות שירותי בריאות הוליסטיים; הכוונה לגבי סגנון 

חיים; מתן מידע על טיפול בריאות באמצעות אמצעים 
אלקטרוניים; מתן מידע על טיפול בריאות באמצעות הטלפון 
והאינטרנט; טיפוח בריאות; מתן מידע על בריאות; מתן מידע 
אודות בריאות הנפש ואיכות החיים; שיקום גופני; שירותי טיפול 
הוליסטי למען הבריאות והרווחה של הגוף והנפש; שירותי 

קליניקות בריאות; שירותי רפואה אלטרנטיבית; שירותי תרפיה; 
שירותי תרפיה ארומטית.                                                   
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ז אב תשע"ו - 101831/08/2016



Trade Mark No. 286909 מספר סימן

Application Date 01/08/2016 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: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.         

כ"ז אב תשע"ו - 101931/08/2016



אוליבייה
OLIVIE

Trade Mark No. 286912 מספר סימן

Application Date 01/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ziad Omri שם: זיאד עומרי

Address: 1 Irit, Nazerat Illit, Israel כתובת : עירית 1, נצרת עלית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Chen Weinstein

Address: 30 Yavne, Tel Aviv - Yafo
, Israel

שם: חן ויינשטיין

כתובת : יבנה 30, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

booking services for hotel rooms, organization of trips 
and travel, travel guidance, tour packages, all 
included in class 39.

שירותי הזמנה של חדרי בתי מלון, ארגון טיולים, נסיעות, 
הדרכת טיולים, שירותי טיולים, חבילות תיור, הנכללים כולם 

בסוג 39.                   

Class: 41 סוג: 41

entertainment activities, sports and culture activities, 
providing  health sport and leisure facilities facilities, 
hosting, arranging and conducting of events, 
congresses and parties; management of swimming 
pools; all included in class 41.

פעילויות בידור, פעילויות ספורט ותרבות, אספקה של מתקני 
בריאות ספורט ונופש, אירוח, ארגון ועריכת אירועים, קונגרסים 
ומסיבות; ניהול בריכות;הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    

                                                                  

Class: 43 סוג: 43

hotels, hotels services, temporary accomodation, 
vacation homes, consulation in the field of hotels and 
catering, hosting services; catering services; all 
included in class 43.

בתי מלון, שירותי מלונאות, אכסנה זמנית, בתי נופש, ייעוץ 
בתחום המלונאות וההסעדה; שירותי אירוח, שירותי הסעדה; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     

                                            

Class: 44 סוג: 44

providing health pacilities, convalescent homes, 
sanitariums, health care spa, body and facial 
treatment, massages, hygienic treatments; all 
included in class 44.

מתקני בריאות, ספורט ונופש, ניהול בתי החלמה, בתי נופש 
ומכוני בריאות וספא, טיפולי גוף ופנים, עיסויים, טיפולים 

היגייניים; הנכללים כולם בסוג 44.                                       
      

כ"ז אב תשע"ו - 102031/08/2016



KOOSHER

Trade Mark No. 286931 מספר סימן

Application Date 02/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. David Edery שם: ד"ר דוד אדרעי

Address: 2 Nahal Tzofar St., Modiin, 71704, Israel כתובת : נחל צופר 2, מודיעין, 71704, 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: 42 סוג: 42

Telecommunications technology services; all 
included in class 42/

שירותים טכנולוגים בתחום הטלקומוניקציה הנכללים כולם בסוג 
                 .42

כ"ז אב תשע"ו - 102131/08/2016



Trade Mark No. 286967 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark:  black and yellow

הסימן מוגבל לצבעים שחור וצהוב הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: WOMEN'S SHOES B LADY LTD שם: נעלי נשים בי ליידי בע"מ

Address: Levy Moshe 16, Rishon Leziyyon, 7655835, 
Israel

כתובת : לוי משה 16, ראשון לציון, 7655835, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ז אב תשע"ו - 102231/08/2016



Trade Mark No. 286968 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark:  black white and red

הסימן מוגבל לצבעים שחור לבן ואדום

Ownersבעלים

Name: WOMEN'S SHOES B LADY LTD שם: נעלי נשים בי ליידי בע"מ

Address: Levy Moshe 16, Rishon Leziyyon, 7655835, 
Israel

כתובת : לוי משה 16, ראשון לציון, 7655835, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ז אב תשע"ו - 102331/08/2016



Trade Mark No. 287097 מספר סימן

Application Date 09/08/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

the word L'Ayla in english and hebrew with a flower 
that has 9 leaves in pink and a purpule dot and stem 
with 2 green leaves.

המילה לעילא בעברית ובאנגלית עם פרח בצבע ורוד בעל 9 
עלים ונקודה סגולה וגבעול בעל 2 עלים בצבע ירוק.

Ownersבעלים

Name: Seymor J. Abrams Orthodox Union Jerusalem 
World Center

שם: המרכז הישראלי של איחוד בתי הכנסת האורתודוכסים 
של אמריקה

Address: Keren Hayesod 22, P.O.B. 37015, Jerusalem, 
9137001, Israel

כתובת : קרן היסוד 22, ת.ד. 37015, ירושלים, 9137001, 
ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Corinaldi

Address: Keren Hayesod 36, Jerusalem, 92149, Israel

שם: גלעד קורינאלדי 

כתובת : קרן היסוד 36, ירושלים, 92149, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; cultural activities; all included in class 41. חינוך; פעילות תרבות; הנכללים כולם בסוג 41.                     
          

כ"ז אב תשע"ו - 102431/08/2016



Trade Mark No. 287116 מספר סימן

Application Date 10/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Makor Rishon Limited Parnership שם: מקור ראשון שותפות מוגמבלת

Address: 3 Hachlocha Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' השלושה 2, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Information and content (such as news, culture and 
entertainment) application for mobile, internet and IP 
TV; all included in class 9.

אפליקציה לתוכן ומידע (כגון חדשות, תרבות ובידור) בסלולר, 
באינטרנט ובאי.פי.טי.וי; הנכללים כולם בסוג 9.                       

                                              

Class: 16 סוג: 16

Newspapers, magazines; all included in class 16. עיתונים, מגזינים; הנכללים כולם בסוג 16.                   

Class: 41 סוג: 41

Services for production of content and information 
(such as news, culture and entertainment) for mobile, 
internet and IP TV; all included in class 41.

שירותי הפקת תוכן ומידע (כגון חדשות, תרבות ובידור) 
בסלולר, באינטרנט ובאי.פי.טי.וי; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    

  

כ"ז אב תשע"ו - 102531/08/2016



½ כוס סוכר

Trade Mark No. 287118 מספר סימן

Application Date 10/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oded Nissim Cohen שם: עודד ניסים כהן

Address: 19/30 Eshkol St., Hod Hasharon, Israel כתובת : אשכול 19/30, הוד השרון, ישראל

Name: Yuval Sagafi שם: יובל סגפי

Address: 8 Yahud St., Petah Tiqwa, Israel כתובת : יהוד 8, פתח תקוה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

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

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils; dishes; household utensils, not of 
precious metal;  ceramics for household purposes; 
drinking vessels; pitchers; chargers [dinnerware]; 
saucers; cups; mugs; bowls [basins]; cabarets [trays]; 
molds [kitchen utensils]; cutting boards; pastry 
cutters; cake servers; bakeware; cookware [pots and 
pans]; containers for household or kitchen use; bread 
bins; tea services [tableware]; coffee services 
[tableware]; sifters [household utensils]; teapots, not 
of precious metal; spice jars; spice sets; cruets; 
vessels; all included in class 21.

כלי מטבח; כלי שולחן; כלי אוכל; כלי בית (לא ממתכת יקרה); 
כלי חרס למטרות משק בית; כלי שתיה; קנקנים; כלי הגשה; 
צלחות; כוסות; ספלים; קערות; מגשים; תבניות (כלי מטבח); 
קרשי חיתוך; סכיני חיתוך עוגות; כפות הגשה; כלי אפיה; כלי 
בישול; מיכלים לשימוש משק הבית והמטבח; ארגזי לחם; 

מערכות תה (כלי בית); מערכות קפה (כלי בית); מסננות (כלי 
בית); קומקומים (לא ממתכות יקרות); צנצנות תבלינים; 

מערכות תבלינים; צנצנות; כלי קיבול; כדים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21
                                                                                    

                                                                            

כ"ז אב תשע"ו - 102631/08/2016



Trade Mark No. 287238 מספר סימן

Application Date 16/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: F.M. FAIR MARKETING LTD. שם: פ.מ. פייר מרקטינג בע"מ

Address: 22 Ben gurion St, Shaar Hair, Building 2, 
Hertzliya, Israel

כתובת : בן גוריון 22, שער העיר (בנין 2), ת.ד. 5749, הרצליה, 
46100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, sunglasses and eyeglasses frames ; all 
included in class 9.

משקפי ראיה, משקפי שמש  ומסגרות למשקפיים; הנכללים 
כולם בסוג 9.               

כ"ז אב תשע"ו - 102731/08/2016



Trade Mark No. 287258 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Drop It Food Supplements Ltd שם: דרופ איט תוספי תזונה בע"מ

Address: Dr Gershon Tsiper 12, Haifa, 2627214, Israel כתובת : ד"ר גרשון ציפר 12, חיפה, 2627214, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements; all included in class 5. תוספי תזונה; הנכללים כולם בסוג 5.                   

כ"ז אב תשע"ו - 102831/08/2016



דולב - המרכז הישראלי לניהול כעס
DOLEV - THE ISRAELI CENTER FOR ANGER MANAGEMENT

Trade Mark No. 287341 מספר סימן

Application Date 21/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMIT LEVY שם: עמית לוי

Address: P.O.B. 117, Shilat, 7318800, Israel כתובת : ת.ד. 117, שילת, 7318800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shirley Kedem Ben Ami, Adv 

Address: 13 HAYUDALEF ST, HERZELIYA, 46417, 
Israel

שם: שירלי קדם בן עמי, עו"ד 

כתובת : הי"א 13, הרצליה, 46417, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lectures, workshops, courses, guidance and 
teaching, personal and business coaching, 
publishing, all of the above in the fields relating to 
improving the quality of life, improving business and 
organizational parameters, anger management, 
personal and business growth and improving self 
awareness ; all included in class 41.

הרצאות, סדנאות, קורסים, הדרכה והוראה, אימון אישי ועסקי, 
הוצאה לאור, כל האמור בתחומים הקשורים לשיפור איכות 

החיים, שיפור פרמטרים עסקיים וארגוניים, ניהול כעס, צמיחה 
אישית ועסקית ושיפור מודעות עצמית; הנכללים כולם בסוג 41. 
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ז אב תשע"ו - 102931/08/2016



Trade Mark No. 287409 מספר סימן

Application Date 28/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BITUM LTD. שם: ביטום בע"מ

Address: 4 Hayitzera Street, P.O.B. 10175, Haifa Bay, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 4, ת.ד. 10175, מפרץ חיפה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoel Mazor, Adv.

Address: Barkay 15 st,, Ramat Gan, Israel

שם: יואל מזור, עו"ד 

כתובת : ברקאי 15, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

sealing materials; all included in class 17. חומרי איטום; הנכללים כולם בסוג 17.                     

כ"ז אב תשע"ו - 103031/08/2016



Trade Mark No. 287558 מספר סימן

Application Date 30/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ran Shalom שם: רן שלום

Address: Nicaragua 42/1, Jerusalem, Israel כתובת : ניקרגואה 42/1, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs, including real estate investment 
and management, both for income-producing 
properties and for commercial real estate, residential 
and industry, including sales, buying, selling, property 
management and entrepreneurship areas of real 
estate transactions. Real estate consulting services, 
real estate brokerage services.

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, ניהול נכסים ושטחים וייזום של 
עסקאות נדל"ן. שירותי ייעוץ נדל"ן, שירותי תיווך מקרקעין.       
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.Journal" No")("יומן" מס' 07/2015

266690

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2015

265827

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2015

256340 260172 260173

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2016

265492

255106 255322 256811 258795 259011 259445 260499 260500 
260884 261065 261389 261390 261534 261558 261902 262081 
262142 262349 262403 262586 262689 262902 263299 263320 
263475 263793 263815 263929 263930 263987 264137 264157 
264180 264291 264317 264318 264396 264409 264410 264412 
264553 264554 264620 264702 264780 264781 264846 264848 
264863 264984 264998 265085 265171 265302 265385 265413 
265460 265467 265575 265666 265671 265689 265702 265704 
265707 265737 265833 265850 265851 265856 265867 265868 
265899 265925 265926 265983 265995 266063 266104 266117 
266256 266307 266341 266370 266391 266501 266729 266749 
266834 266883 266917 266928 266982 266983 267044 267063 
267075 267076 267084 267088 267197 267238 267273 267274 
267275 267289 267307 267331 267338 267437 267445 267457 
267488 267519 267523 267547 267550 267569 267581 267608 
267627 267656 267659 267661 267680 267689 267699 267709 
267742 267766 267799 267803 267804 267836 267837 267914 
267935 267943 267960 267978 267981 267982 267983 267984 
267986 268012 268013 268014 268021 268037 268083 268085 
268117 268120 268162 268169 268171 268183 268184 268286 
268308 268309 268330 268342 268344 268346 268349 268378 
268390 268395 268397 268439 268465 268466 268467 268468 
268559 268579 268621 268622 268698 268702 268706 268733 
268734 268745 268792 268815 268837 268840 268859 268950 
268965 268977 268988 268993 269006 269063 269096 269109 
269148 269166 269181 269231 269334 269400 269423 269429 
269452 269481 269493 269510 269534 269559 269719 269740 
269750 269787 269813 269917 269982 270032 270154 270155 
270193 270196 270282 270361 270379 270381 270382 270383 
270465 270479 270480 270765 270846 270870 270871 270875 
270903 270905 270906 270913 270914 270923 270924 270926 
270927 270929 270930 270931 270932 270938 270941 270952 
270981 270984 270992 270993 271014 271015 271016 271019 
271020 271028 271031 271033 271036 271037 271038 271040 
271041 271042 271043 271045 271046 271047 271052 271053 
271055 271060 271093 271094 271096 271122 271137 271139 
271143 271151 271153 271154 271159 271160 271164 271165 
271167 271169 271173 271174 271177 271180 271181 271184 
271187 271188 271195 271196 271197 271199 271209 271211 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

כ"ז אב תשע"ו - 103231/08/2016



.Journal" No")("יומן" מס' 04/2016

271218 271220 271223 271228 271247 271248 271249 271250 
271252 271254 271256 271257 271258 271259 271260 271263 
271265 271269 271270 271272 271273 271274 271275 271278 
271279 271281 271284 271288 271292 271293 271294 271299 
271304 271305 271307 271311 271322 271323 271324 271325 
271326 271331 271334 271340 271345 271349 271350 271351 
271352 271353 271355 271356 271357 271360 271364 271367 
271368 271369 271370 271371 271372 271374 271375 271377 
271381 271382 271383 271385 271386 271388 271389 271390 
271391 271393 271394 271395 271396 271397 271398 271400 
271401 271403 271405 271408 271409 271410 271411 271413 
271414 271415 271418 271419 271420 271421 271422 271423 
271425 271427 271432 271434 271436 271446 271449 271453 
271454 271463 271466 271469 271476 271482 271491 271492 
271496 271516 271517 271519 271520 271522 271524 271525 
271526 271527 271528 271529 271530 271532 271533 271534 
271629 271630 271631 271634 271636 271639 271640 271643 
271644 271646 271647 271653 271654 271657 271658 271661 
271665 271666 271668 271670 271672 271673 271675 271679 
271682 271686 271688 271689 271690 271691 271693 271695 
271696 271697 271699 271700 271775 271776 271779 271781 
271783 271789 271790 271791 271796 271798 271821 271822 
271823 271933 271975 272171 273085 273777 274048 274260 
275093 276155 278497 278555 279194 279980 279981 279982 
280927 281375 282153 282560 282620 282832 283181 283183 
283184 283185 283187 283188 283189 283190 283351 283544 
283600 283603 283756 283813 283938 283950 283960 283961 
283962 284181 284345 284346 284367 284376 284384 284416 
284417 284425 284426 284431 284436 284484 284562 284563

150860 150861 150862 150863 152117 152118 153262 165110 165111

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

COMMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A..

Madrid, Spain

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ז אב תשע"ו - 103331/08/2016



106958 106959 106962 106963

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

OPTOO  ; (a limited liability company organized under 
the laws of Tunisia)

5000 Monastir, Tunisia

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

147062 147063 217800

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bayer HealthCare LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Pittsburgh, Pennsylvania 15205, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

148932 148933 148934

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

De Longhi Benelux S.A.

L-1724 Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

152121 152122

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Cimpress Schweiz GmbH

CH-8406 Winterthur, Switzerland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

כ"ז אב תשע"ו - 103431/08/2016



155491 155492

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Nestle Skin Health S.A.

1018 Lausanne, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

159612

חנה בר יוסף - ג'ינו, עו"ד

רח' שלום עליכם 16 ,   חולון

Hana Bar Yosef Gino, Adv.

Nisim Arie

ניסים אריה

נס ציונה, ישראל

16 Shalom Alechem , Holon

167885 167886 174639

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

ADARE PHARMACEUTICALS, INC. ; (Nevada 
Corporation)

Lawrenceville, New Jersey 08648, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

176213

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

International Laboratory Accreditation Co-operation 
(ILAC), vereniging naar Nederlands recht

NL-3511 LK Utrecht, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז אב תשע"ו - 103531/08/2016



193793

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Trend Micro Incorporated ; (California Corporation)

Irving, Texas 75062 , U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

204184

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

iManage LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Chicago, Illinois 60661, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

232456

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

OXY'PHARM SARL

94500 Champigny-sur-Marne, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

23339

מרק בדנר, עו"ד

ת.ד. 7110 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Reichhold LLC 2 ; (Delaware Limited Liability Company)

North Carolina 27703, U.S.A.

P.O.B. 7110 ,   Tel Aviv

כ"ז אב תשע"ו - 103631/08/2016



233847 264719 271495 273303

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

ARTEX FASHION LTD.

ארטקס אופנה בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

236336

ITC Technology Ltd

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 , 

240273

עדין - ליס, עו"ד

 דרך מנחם בגין 148 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

GREENME SA  ; (a Swiss Corporation)

1242 Satigny, Switzerland

148 Menachem Begin , Tel Aviv

243485 243486

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law 
Offices,

Sasson Company and Associate (dried fruit) Ltd. 

חברת ששון ושות' (פירות יבשים) בע"מ 

קרית גת, ישראל

16 Abba Hillel Silver Rd. , Ramat Gan

כ"ז אב תשע"ו - 103731/08/2016



245066

ООО Okhrannaya technika

RU-442960 Zarechny, Russian Federation

 , 

251518

Petra de Castro-Schauer

CH-1201 Genève, Switzerland

 , 

253475

MOOG Cleaning Systems AG

CH-3076 Worb, Switzerland

 , 

255594

WANDERLUST HOLDINGS LLC

Brooklyn NY 11222, U.S.A.

 , 

כ"ז אב תשע"ו - 103831/08/2016



259277 259368

VINE VERA INC. ; (Florida Corporation)

HALLANDALE BEACH FL 33009, U.S.A.

 , 

260227 266912

GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

AKCYJNA ; (limited joint-stock partnership)

PL-02-703 Warszawa, Poland

 , 

260401

Memo International SA

CH-1223 Cologny, Switzerland

 , 

266354

LINBIT HA-Solutions GmbH ; (limited liability company 
Austria)

A-1150 Wien, Austria

 , 

כ"ז אב תשע"ו - 103931/08/2016



270841

Migros-Genossenschafts-Bund

CH-8005 Zurich, Switzerland

 , 

271345

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Travel Smart Ltd.

טרוול סמארט בע"מ

הרצליה, ישראל

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

38154

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Mallinckrodt Nuclear Medicine LLC ; (Connecticut 
Limited Liability Company)

Hazelwood, MO 63042, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

40070 122172 122173

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Huvepharma EOOD

1113 Sofia, Bulgaria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז אב תשע"ו - 104031/08/2016



4341 27482 38716 49241 49867 64184 66064 75821 77727 98171 117884 119618 127502 
129918 129919 129920 129921 129922 129923 129924 129925 137224 137227 137228 
137750 137752 152962 152963 153163 153757 157112 157113 157114 173056 180660 
180661 180662 195087 202993 202994 202995 206660 213200 213457 214848 215517 
215518 216092 220246 220280 220346 220348 220351 220755 220756 220757 220758 
220759 220760 220761 220762 220763 220764 220765 220766 220767 220772 220932 

221274 222902 222905 224174 230582 230651 231404 234415

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bayer Intellectual Property GmbH

40789 Monheim am Rhein, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

51470

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Orbital ATK, Inc. ; (Delaware Limited Liability Company)

Minneapolis, MN 55344, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

53088

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Chemtura Corporation ; (Delaware Corporation)

Middlebury, Connecticut 06749, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

53217

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Beautyge Beauty Group, S.L.

08940 Cornella de Llobregat, Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז אב תשע"ו - 104131/08/2016



55887 55888 55889 100669 100670 100671

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Henkel AG & Co. KGaA

D-40589 Dusseldorf, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

58111

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Comme Des Garcons Parfum SA

75001, Paris , France

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

59693 59694 83114

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Entertainment Publications of Australia PTY Ltd

Artarmon NSW 2064, Australia

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

64883 64884 64885 64886

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ecolab USA Inc. ; (A Delaware Corporation)

Saint Paul, Minnesota 55102, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז אב תשע"ו - 104231/08/2016



82783

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Littelfuse, Inc. ; (Delaware Corporation)

Chicago, IL 60631, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

97065

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bella Italia Restaurants Limited

London NW1 1BU, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

97405

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Institut Cameane

Paris 75002, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

97447 97544 148616 172197 208821 228747 228748 268332

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Sazerac Brands, LLC  ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Louisville, Kentucky 40223 , U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ז אב תשע"ו - 104331/08/2016



99946

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Blistex Inc. ; (Illinois Corporation)

IL 60523, U.S.A.

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

101597

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SHOEI CO., LTD.

101600

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Technicolor

105610 105611 105612 112533

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Beko plc

כ"ז אב תשע"ו - 104431/08/2016



115846 115847 115848 115849 115850 115851 192057 192058

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GT Licensing Lux S.a.r.l.

140395 140396 180677 180678 192108 226414 228376 228377 
270028 270029 270227 276136

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

הדקלאים, אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd.

140891

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Dwt Holding S.p.A.

148932 148933 148934

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

De Longhi Benelux S.A.

152121 152122

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Cimpress Schweiz GmbH

כ"ז אב תשע"ו - 104531/08/2016



160865

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

RELX Inc. ; (Massachusetts Corporation)

167885 167886 174639

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ADARE PHARMACEUTICALS, INC. ; (Nevada Corporation)

167885 167886 174639

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED

177239 194549

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Folli-Follie Commercial, Manufacturing and Technical Societe Anonyme, "FF Group"

188153 195248 195249 195250

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Synergy Market, LLC ; (limited liability company)

כ"ז אב תשע"ו - 104631/08/2016



192035

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Grupo General Cable Sistemas, S.L.

192131

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Joint Stock Company "Ryazan State Instrument-Making Enterprise"

192862 192863 192864

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS

194895 194896 195061 195062

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

רשת מדיה בע"מ

RESHET MEDIA LTD

204184

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

iManage LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 104731/08/2016



238995 257146

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SOFTBANK ROBOTICS EUROPE ; (France Société anonyme)

240687

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FrieslandCampina Nederland B.V.

241404 241406 241412 241416 241426 241493 250282 250283 
268358

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

241407

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

241425

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

כ"ז אב תשע"ו - 104831/08/2016



241492

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

241640 242115 242960 245242 257120 262310 266745 267667 
267668 268544 268631 268632 270299

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sony Interactive Entertainment Inc. ; (Japan Corporation)

242351

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Krämportföljen AB ; (Sweden Limited Liability Company)

243854 244280

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

245513

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

כ"ז אב תשע"ו - 104931/08/2016



246635

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FrieslandCampina Nederland B.V. ; (The Netherlands Besloten Vennootschap)

248802 266762

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

249710

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

252893

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

260232 265834 266951

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HORNBACH Baumarkt AG ; (Germany AG)

כ"ז אב תשע"ו - 105031/08/2016



261493 266931

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sauflon Pharmaceuticals Limited ; (A company organised under English law)

27291 27292 27293 31854 133658 166070

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ROWENTA WERKE GmbH

50193 50193 64745 64745 103378 103378 159145 159145 199464 
199464

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מגן אקו-אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S) LTD.

51470

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Orbital ATK, Inc. ; (Delaware Limited Liability Company)

53088

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Chemtura Corporation ; (Delaware Corporation)

כ"ז אב תשע"ו - 105131/08/2016



53217

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Beautyge, S.L.

53871

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Beam Spain, S.L.

57467

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Noritsu Precision Co., Ltd.

58258 114182 114183 192081

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Il Ponte S.p.A..

94112 153934 161613 183330 183331 183332 201296 201297 
203361 203362 203363 203364 203365 203366 203367 203368 
203369 203370 203371 203372 223763 223764 238110 261341

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אבן קיסר בע"מ

CAESARSTONE LTD.

כ"ז אב תשע"ו - 105231/08/2016



97065

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bella Italia Group Limited

99925 108427

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

V. MANE FILS

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

100118

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Snap-on Incorporated ; (Delaware Corporation)

105702 105703

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

רשת קפה קפה ישראל בע"מ 

RESHET CAFE CAFE ISRAEL LTD 

131423 153571 189811 282377 283414

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

The Central Company for making soft drinks Ltd.

כ"ז אב תשע"ו - 105331/08/2016



148932 148933 148934

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

De'Longhi Appliances S.r.l.

192862 192863 192864

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA SAS

27291 27292 27293 31854 133658 166070

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ROWENTA WERKE GmbH

50193 50193 64745 64745 103378 103378 159145 159145 199464 
199464

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מגן אקו-אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S) LTD.

51470

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Orbital ATK, Inc. ; (Delaware Limited Liability Company)

כ"ז אב תשע"ו - 105431/08/2016



53088

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Chemtura Corporation ; (Delaware Corporation)

53217

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Beautyge, S.L.

59693 59694 83114

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Entertainment Publications, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

99199 99200 118360 190890 212295 218093 224492 224493 
233046 233047 250511

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ; חברה פרטית

The Central Company for making soft drinks Ltd.

כ"ז אב תשע"ו - 105531/08/2016



שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

125346 125347 125348 125349 125350 125351 125352 125353 
125354 125355 160352 172424

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SCHNEIDER ELECTRIC SE

53871

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Beam Spain, S.L.

97065

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bella Italia Group Limited

99808

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

L. De Salignac & Cie S.A.S.

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

100111

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9 rue Notre Dame des Victoires  75002, 
PARIS , France

כ"ז אב תשע"ו - 105631/08/2016



100229 100230 206989 206990 206991

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

82 rue Henri Farman  92130 Issy les 
Moulineaux , France

100270

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1896 Rutherford Rd.  Carlsbad, California 
92008 , U.S.A.

100451

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Point 3 Haywood Road  Warwick CV34 5AH , 
United Kingdom

100479

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

137 Commercial Street, Suite 200  Plainview, 
New York 11803 , U.S.A.

101094

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

600 TRAVIS , SUITE 5300  HOUSTON, 
TEXAS 77002 , U.S.A.

101597

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5-8-5, Ueno  Taito-ku Tokyo , Japan

101600

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi    Osaka 
571-8501 , Japan

כ"ז אב תשע"ו - 105731/08/2016



105611 105612 112533 105610

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford  
Hertfordshire WD18 8QU , United Kingdom

121576 121577 208553

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

11, rue d'Argenson, CS 10026  75008 Paris , 
France

140395 140396 180677 180678 192108 226414 228376 228377 270028 270029 270227 
276136

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Hamelacha St. 19  Rosh Ha'hayn , 4809149רח' המלאכה 19  ראש העין , 4809149 , ישראל
Israel

140891

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Marco Polo 14  Mestrino (Padova) , Italy

143087

 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

152121 152122

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Technoparkstrasse 5  CH-8406 Winterthur , 
Switzerland

כ"ז אב תשע"ו - 105831/08/2016



160865

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Seventh Floor 23 Park Avenue  New york , 
New York 10169 , U.S.A.

167885 167886 174639

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1200 Lenox Drive, Suite 100  Lawrenceville, 
New Jersey 08648 , U.S.A.

16939 16940 61556 61557 161069

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

700 Sylvan Avenue  Englewood Cliffs NJ 
07632 , U.S.A.

173536 173537 173543 192955 192956 192957 192958 192959 192960 203408 203409 
203410 203411 203412 203413 203414 203415 203416 203417 203418 203419 214350 

214351 214352 214353 245622

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

De Ruyterkade 154  1011 AC Amsterdam , 
Netherlands

180441 272963 273840 273918

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Ha'Yahalomim Street 19  Ashdod , 7761117רח' היהלומים 19  אשדוד , 7761117 , ישראל
Israel

181736 181884 181885 189741 189744 199327 199328 199329 199333 203531 203532 
203533 203534 204548 214839 214840

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 Flurhofstrasse 160   9000 St. Gallen , 
Switzerland

כ"ז אב תשע"ו - 105931/08/2016



188153 195248 195249 195250

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

40A Proletarskaya Street, office 410  City of 
Zvenigorod, Moscow region, 143180 , 
Russian Federation

192131

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

d.32, Seminarskaya Str.  Ryazan, 390000 , 
Russian Federation

194380

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Batiment OP 2 rue Rene Caudron  78960 
Voisins le Bretonneux , France

195856 196009 196011

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

76-78 rue de Merl, L-2146  Luxembourg , 
Luxembourg

202814 219671 219672

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

27770 N. Entertainment Drive  Valencia, CA 
91355 , U.S.A.

204184

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

540 W. Madison, 8th Floor  Chicago, Illinois 
60661 , U.S.A.

כ"ז אב תשע"ו - 106031/08/2016



227437 227438

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1350 Broadway, Suite 1406  New York, NY 
10018 , U.S.A.

232202 232206 232208 268254

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

North Greenville Avenue, Floor 7  
Richardson, Texas 75081 1500 , U.S.A.

237470

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cad. No:3  
Beylikdüzü, İSTANBUL, Turkey

241407

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hornbachstr. 11  76879 Bornheim, Germany

241492

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hornbachstr. 11  76879 Bornheim, Germany

243854 244280

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hornbachstr. 11  76879 Bornheim, Germany

245474

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2915 Waters Rd, Suite 108  Eagan MN 
55121, U.S.A.

כ"ז אב תשע"ו - 106131/08/2016



245543

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rivington House, 82 Great Eastern Street  
London EC2A 3JF, United Kingdom

246687

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

SHAKTIMAN, Survey No 108/1, Plot No. B, 
NH-27  Nr. Bharudi Toll Plaza, Bhunava 
(Village) , Taluka: Gondal, Dist.:  , Rajkot-
360311 Gujarat , India

248093 248877 249178 254998 255262 255264 257275 258298 258536 259711 260718 
261661 261662 261685 262295 262515 262516 262519 262520 262521 262723 262742

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rue Kazem Radjavi 8  CH-1202 Geneva, 
Switzerland

248166

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ashlegan St.8  Kriyat Gat , Israelרח' אשלגן 8  קרית גת , ישראל

248878

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rue Kazem Radjavi 8  CH-1202 Geneva, 
Switzerland

248943

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Tesco House, Shire Park, Kestrel Way  
Welwyn Garden City AL7 1GA, United 
Kingdom

כ"ז אב תשע"ו - 106231/08/2016



249710

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hornbachstr. 11  76879 Bornheim, Germany

252893

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hornbachstr. 11  76879 Bornheim, Germany

253679

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Harman Sokak Harmanci Giz Plaza  No:5 
Kat:3 Şişli, İstanbul, Turkey

255447

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Route de Pra de Plan 18  CH-1618 Châtel-St-
Denis, Switzerland

257946 258310 258322

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Am Europaplatz 5  A-1120 Wien, Austria

257965

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hornbachstr. 11  76879 Bornheim, Germany

261493 266931

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Delta Park Concorde Way, Segensworth 
North  Fareham Hampshire PO15 5RL, 
United Kingdom

כ"ז אב תשע"ו - 106331/08/2016



264000 264001

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rue Kazem Radjavi 8  CH-1202 Geneva, 
Switzerland

264208 271249

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Room 1505, 15th Floor  SML Center, 610 
XuJiaHui Road, 200025 Shanghai, People's 
Republic of China

267965 271958

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1775 Tysons Boulevard, 9th Floor  Tysons 
VA 22102, U.S.A.

267967

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

York House, Empire Way  Wembley, 
Middlesex HA9 0FQ, United Kingdom

271307

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

ROOM 101, NO. 6, LANE 161, GU DI ROAD  
 BAOSHAN DISTRICT, SHANGHAI , 
People's Republic of China

272171 278497

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hayetsira St. 11  Raanana , Israelרח' היצירה 11  רעננה , ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 106431/08/2016



29282 30074 205577

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1700 Wells Fargo Center, MAC N9305-176  
Sixth & Marquette , Minneapolis, Minnesota 
55479 , U.S.A.

43806 97120 100330 100810 101056 101671 117444 117445 121481 121482 131716 148086 
149968 151737 173178 189431 189463 197304 202257 202258 202544 202545 202546 
203486 203487 203488 206800 206801 206802 207576 207577 207578 211572 231990 

233122 233167 251848 251849 251852

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

82 rue Henri Farman  92130 Issy les 
Moulineaux , France

50040 79351 230435 243501

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

P.O. Box 9141  Canton, Massachusetts 
02021 , U.S.A.

53871

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Calle Mahonia No.2  Madrid , Spain

58258 114182 114183 192081

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Landolfo, 1  Milan , Italy

64490 153029 153030 211481 211483 211485 211486

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

David Raziel St. 1  Rishon Lezion , Israelרח' דוד רזיאל 1  ראשון לציון , ישראל

כ"ז אב תשע"ו - 106531/08/2016



97065

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

163 Eversholt Street  London NW1 1BU , 
United Kingdom

97511

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Viale Monza 16  20845 Sovico (MB) , Italy

99744 102671

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

17 rue Francois  1er 75008 Paris , France

כ"ז אב תשע"ו - 106631/08/2016



חידושים
RENEWALS

1074 13078 13204 13223 13231 13232 13251 13253 13268 27631 27632 27658 
27663 27684 27700 27738 27739 27740 27842 27852 27881 27890 27891 27969 
27970 27971 27973 27980 27989 27997 51583 51584 52495 52681 52685 52731 
52791 52871 52892 52920 53103 53116 53151 53160 53161 53174 53175 53176 
53217 53220 53234 53235 53303 97324 98678 99841 99852 99853 99871 99888 
99921 99946 99955 99965 99976 99984 100036 100053 100054 100065 100077 
100078 100079 100080 100081 100082 100083 100097 100101 100104 100111 
100118 100150 100176 100178 100184 100213 100229 100266 100270 100324 
100330 100381 100384 100385 100412 100428 100434 100478 100479 100595 
100615 100626 100650 100652 100740 100745 100814 100998 100999 101000 
101001 101002 101003 101004 101005 101006 101007 101008 101009 101010 
101011 101012 101013 101014 101015 101016 101017 101018 101021 101026 
101028 101037 101084 101085 101088 101089 101093 101094 101150 101189 
101196 101204 101229 101235 101236 101240 101248 101296 101306 101310 
101326 101341 101342 101348 101349 101364 101365 101381 101387 101388 
101389 101390 101399 101400 101402 101431 101432 101448 101449 101450 
101461 101462 101476 101477 101478 101479 101480 101481 101482 101483 
101484 101560 101565 101570 101577 101597 101605 101648 101651 101652 
101653 101667 101683 101684 101685 101686 101687 101699 101700 101701 
101702 101703 101741 101742 101763 101766 101767 101784 101821 101850 
101853 101872 101910 101911 101921 101937 101994 101997 101999 102006 
102038 102041 102043 102058 188153 189393 189741 189744 190486 190487 
191337 191338 191339 191340 191341 191377 191613 191617 191618 191619 
191620 192011 192012 192013 192057 192081 192176 192254 192259 192260 
192261 192423 192424 192425 192426 192427 192454 192455 192497 192499 
192548 192550 192729 192730 192731 192732 192733 192734 192735 192736 
192772 192773 192797 192809 192817 192857 192858 192859 192860 192864 
192874 192877 192881 192884 192885 192955 192956 192957 192961 193006 
193011 193012 193021 193022 193034 193039 193044 193048 193060 193061 
193062 193063 193064 193065 193067 193068 193074 193082 193083 193084 
193085 193087 193104 193124 193125 193126 193139 193141 193171 193172 
193187 193188 193189 193206 193243 193245 193257 193258 193271 193272 
193273 193274 193282 193313 193324 193325 193329 193346 193350 193440 
193441 193442 193443 193444 193447 193448 193457 193466 193467 193468 
193469 193470 193488 193489 193511 193512 193513 193514 193515 193516 
193518 193523 193528 193530 193551 193605 193610 193615 193622 193632 
193633 193636 193659 193661 193663 193677 193686 193720 193726 193732 
193785 193786 193793 193801 193802 193803 193810 193812 193813 193846 
193847 193854 193868 193869 193879 193880 193886 193887 193901 193902 
193909 193910 193921 193922 193950 193996 193997 194000 194001 194017 
194029 194030 194031 194032 194033 194034 194035 194036 194037 194038 
194039 194040 194041 194042 194043 194044 194045 194046 194047 194048 
194049 194050 194051 194052 194053 194054 194055 194056 194057 194058 
194059 194060 194061 194062 194063 194064 194065 194066 194074 194076 
194092 194124 194125 194126 194127 194177 194214 194215 194216 194273 
194321 194325 194335 194336 194337 194338 194339 194340 194341 194342 
194343 194344 194345 194346 194349 194350 194358 194359 194380 194436 
194437 194472 194473 194479 194481 194482 194536 194544 194545 194547 
194548 194549 194563 194576 194629 194644 194646 194651 194652 194656 
194687 194694 194721 194723 194724 194781 194820 194821 194822 194823 
194888 194891 194892 194904 194906 194922 194924 194935 194963 194992 
194999 195007 195010 195014 195048 195050 195051 195052 195075 195078 
195083 195091 195128 195151 195184 195209 195246 195247 195255 195261 
195269 195270 195287 195362 195364 195365 195366 195367 195368 195369 
195371 195372 195373 195426 195427 195448 195472 195489 195522 195524 
195551 195552 195555 195563 195564 195567 195568 195581 195602 195629 
195630 195631 195632 195633 195634 195635 195636 195669 236187 236508 
238653 239408 240331 243055 243056 244122 245516 250679 254089 255299 

255971 256144 260069 260760 263503

כ"ז אב תשע"ו - 106731/08/2016



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

5412 5413 12386 13044 13076 13077 13091 13094 13102 27622 27623 27629 
27630 27642 27650 27677 27703 52625 52626 52629 52630 52631 52638 52639 
52641 52649 52650 52652 52675 52682 52688 52691 52693 52728 52762 52774 
52782 52783 99794 99796 99809 99810 99817 99831 99833 99838 99854 99855 
99856 99866 99872 99873 99875 99876 99877 99883 99884 99885 99886 99887 
99889 99890 99891 99892 99893 99894 99895 99896 99897 99899 99900 99901 
99902 99904 99905 99906 99907 99908 99909 99910 99911 99912 99913 99914 
99915 99916 99937 99938 99942 99945 99950 99953 99954 99966 99970 99971 
100001 100002 100003 100009 100012 100034 100042 100049 100050 100057 
100058 100059 100060 100063 100071 100072 100075 100087 100088 100090 
100091 100094 100105 100106 100109 100115 100117 100119 100120 100121 
100124 100125 100126 100128 100129 100130 100131 100133 100134 100135 
100136 100137 100139 100140 100141 100142 100146 100147 100148 100149 
100156 100165 100170 100177 100179 100183 100186 100209 100218 100225 
100227 100228 100230 100232 100233 100234 100255 100256 100257 100261 
100267 100276 100286 100287 100288 100290 100291 100292 100293 100294 
100295 100296 100297 100298 100299 100300 100301 100302 100303 100304 
100305 100306 100307 100308 100320 100321 100322 100326 100327 100328 
100329 100334 100345 100346 100348 100349 100350 100351 100352 100353 
100354 100355 100356 100373 100378 100380 100383 100404 100408 100409 
100410 100411 100419 100435 100442 100443 100444 100448 100452 100453 
100454 100455 191340 192309 192310 192311 192312 192313 192314 192315 
192316 192317 192318 192319 192320 192321 192325 192326 192327 192328 
192330 192332 192365 192368 192369 192372 192373 192377 192378 192379 
192380 192405 192406 192417 192418 192429 192430 192431 192436 192437 
192438 192440 192441 192442 192444 192451 192452 192453 192456 192457 
192459 192460 192461 192462 192463 192464 192465 192466 192467 192468 
192469 192473 192474 192475 192477 192478 192479 192480 192481 192483 
192496 192506 192507 192508 192509 192510 192511 192512 192513 192517 
192518 192519 192520 192521 192524 192525 192529 192531 192533 192534 
192535 192536 192537 192538 192539 192540 192541 192542 192543 192544 
192545 192546 192547 192549 192551 192552 192553 192554 192555 192556 
192557 192558 192559 192561 192583 192584 192587 192723 192724 192725 
192752 192753 192754 192762 192763 192765 192766 192767 192768 192769 
192771 192774 192786 192787 192788 192790 192791 192793 192796 192799 
192800 192801 192802 192805 192806 192812 192813 192814 192816 192818 
192824 192825 192826 192834 192835 192836 192837 192839 192840 192844 
192845 192846 192847 192848 192849 192850 192852 192853 192854 192855 
192856 192862 192863 192865 192869 192870 192875 192880 192883 192886 
192887 192889 192890 192891 192892 192893 192894 192895 192897 192898 
192899 192900 192901 192902 192903 192904 192905 192907 192908 192909 
192911 192912 192914 192915 192916 192917 192921 192924 192925 192926 
192928 192929 192930 192931 192932 192933 192934 192935 192937 192938 
192941 192944 192958 192959 192960 192974 192975 192988 192989 192990 
192996 193009 193010 193013 193014 193015 193016 193017 193018 193019 
193028 193029 193030 193031 193032 193033 193052 193053 193054 193055 
193056 193057 193058 193059 193066 193069 193072 193073 193077 193078 
193079 193080 193081 193099 193108 193110 193112 193114 193115 193116 
193117 193118 193119 193120 193121 193122 193127 193128 193129 193132 
193135 193136 193137 193142 193148 193151 193153 193155 193158 193161 
193173 193174 193175 193180 193182 193183 193184 193186 193191 193192 
193193 193194 193195 193196 193197 193204 193205 193211 193212 193217 
193221 193224 193225 193241 193242 193244 193246 193255 193256 193275 
193276 193279 193293 193294 193295 193296 193297 193300 193304 193305 
193306 193307 193308 193309 193314 193315 193316 193369 193371 193372 

193373 193375 193377 193379
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

12633 12634 12650 26900 26944 26987 27002 51544 51558 51577 51620 51622 
51623 51624 51625 51626 51627 51628 51629 51641 51674 51698 96763 96765 
96768 96769 96776 96777 96779 96786 96789 96790 96791 96792 96794 96802 
96831 96832 96833 96834 96835 96836 96837 96840 96844 96848 96855 96856 
96857 96858 96859 96860 96876 96877 96884 96891 96893 96894 96901 96907 
96909 96910 96912 96918 96920 96921 96922 96923 96928 96929 96930 96931 
96934 96935 96936 96940 96941 96942 96947 96948 96960 96968 96976 96977 
96983 96984 96986 96987 97008 97009 97010 97011 97025 97027 97061 97062 
97067 97068 97076 97086 97087 97097 97102 97103 97105 97107 97119 97121 
97127 97128 97133 97134 97138 97140 97151 97155 97156 97167 97174 97179 
97185 97186 97189 97190 97191 97192 97195 97199 97200 97203 97204 97211 
97212 97216 97217 97218 97231 97236 97237 97246 97253 97254 97262 97265 
97272 97300 97301 97303 97312 97313 97315 97316 97317 97318 97322 97323 
186985 186989 187001 187003 187079 187080 187081 187082 187086 187089 
187106 187109 187145 187146 187147 187152 187153 187154 187161 187166 
187167 187168 187169 187170 187171 187172 187173 187174 187175 187176 
187177 187178 187179 187181 187182 187183 187187 187188 187189 187195 
187198 187200 187207 187208 187216 187217 187221 187222 187230 187231 
187232 187233 187234 187235 187236 187237 187238 187257 187258 187259 
187264 187269 187283 187285 187287 187296 187301 187303 187304 187309 
187310 187311 187313 187316 187317 187318 187321 187322 187323 187326 
187327 187341 187342 187343 187345 187350 187351 187352 187353 187354 
187355 187356 187358 187359 187360 187361 187362 187363 187364 187365 
187368 187369 187375 187377 187378 187379 187381 187382 187383 187389 
187390 187395 187400 187401 187402 187406 187407 187409 187410 187411 
187412 187413 187414 187415 187416 187417 187418 187419 187420 187440 
187442 187446 187447 187448 187454 187455 187456 187457 187458 187463 
187464 187470 187471 187474 187475 187476 187477 187478 187479 187484 
187490 187491 187493 187494 187495 187500 187501 187502 187503 187504 
187505 187514 187515 187519 187520 187521 187523 187525 187527 187529 
187531 187533 187534 187535 187536 187537 187538 187539 187540 187543 
187545 187546 187548 187549 187550 187553 187554 187555 187556 187557 
187559 187560 187561 187563 187564 187568 187569 187570 187571 187578 
187580 187583 187584 187585 187599 187607 187608 187609 187610 187612 
187613 187614 187615 187616 187633 187666 187667 187668 187669 187671 
187672 187673 187674 187677 187678 187679 187685 187689 187700 187701 
187703 187730 187734 187736 187737 187738 187740 187741 187742 187750 
187751 187757 187760 187761 187762 187763 187764 187765 187772 187773 
187774 187778 187779 187782 187789 187790 187796 187799 187800 187801 
187802 187803 187804 187810 187811 187821 187822 187824 187825 187841 
187842 187843 187847 187848 187849 187850 187859 187860 187861 187864 
187865 187866 187867 187868 187869 187870 187871 187872 187873 187884 
187885 187886 187887 187891 187892 187895 187896 187897 187898 187899 
187900 187901 187909 187911 187912 187918 187919 187920 187922 187923 
187924 187926 187927 187928 187929 187931 187932 187934 187935 187938 
187939 187941 187943 187944 187956 187960 187961 187976 187977 187978 
187981 187982 187983 187984 187989 188012 188013 188015 188016 188017 

188018 189019 236017
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

114768 114769

Nortel Networks Limited

215288

ICE Futures Europe

261010 261011

NLS diet ltd.

נ.ל.ס דיאט בע"מ

265611

Lodestar Anstalt

269405

HP Hewlett Packard Group LLC

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

238857

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. 

סוג: 5

238858

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

סוג: 5
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260172

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

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

סוג: 32

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות.                                                         

      
260173

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

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

סוג: 32

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות .                                                       

      
265911

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Self-adhesive laminates of paper or cardboard in 
the form of reels, sheets and labels; security and 
anti-theft labels and laminates made of paper or 
cardboard.

סוג: 16

265935

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

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

סוג: 32

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                       

                                                
265936

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

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

סוג: 32

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                       

                                                
265937

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

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

סוג: 32

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                       
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ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

240735

מלון מוריה - תל אביב בע"מ

Moriah Hotel - Tel Aviv Ltd.

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

203395 203397 203398 232072 240700 268689 273695

רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

240859 240860 244841 244842 244844 247779 247781 247782 247787 247788 
247789 247790 247791 247792 247793 256570 256571 256572 256573 256574 
256575 261543 261544 261591 261595 261596 267051 267052 267053 280053 

280055 280057

מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

238876

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.

272824

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 18

Boxes of leather or leather board; envelopes for 
packaging of leather.

סוג: 18
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ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

261786

Class 3 - Soaps and detergents; cosmetics and toiletries; perfume and flavor materials; 
excluding nail polish.

255654

Class 6 - Metal ceiling panels; metal drywall studs; metal ceiling grid.

כ"ז אב תשע"ו - 107331/08/2016



תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2016

1011

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED
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