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 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. 255242 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1156054 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4983438 ארה"ב מספר: 4983438

Dated 21/06/2016 (Section 16) מיום 21/06/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Clean Membranes, Inc.

Address: 100 Waltham Avenue, Lexington MA 02421, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Polymers and polymeric membranes, namely for use 
in water filtration systems.

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

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

U.S.A., 25/09/2012, No. 85738070 ארה"ב, 25/09/2012, מספר 85738070

Class: 1 סוג: 1
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IBEACON

Trade Mark No. 260410 מספר סימן

Application Date 08/11/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1590348 אוסטרליה מספר: 1590348

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware;  hand held computers; tablet computers; 
personal digital assistants; electronic organizers; 
electronic notepads; electronic book readers;  
handheld digital electronic devices and software 
related thereto; handheld mobile digital electronic 
devices capable of providing access to the Internet 
and for the sending, receiving, and storing of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages, and electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; 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, 

מחשבים; התקני ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב;  מחשבים 
נישאים; מחשבי לוח; עוזר אישי דיגיטלי; ארגוניות אלקטרוניות; 

פנקסי רשימות אלקטרוניים; קוראי ספרים אלקטרוניים;  
מכשירים נישאים אלקטרוניים נישאים ותוכנה הקשורה לכך; 
התקנים ניידים דיגיטאליים אלקטרוניים המסוגלים לספק גישה 
לאינטרנט ולשליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, 

דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטאליים אחרים; יחידות 
אלקטרוניות נישאות לקבלה, אחסון ו/או שידור אלחוטיים של 
נתונים והודעות, והתקנים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש 
לעקוב או לנהל מידע אישי;  מכשור הקלטת והפקה מחדש של 
צליל; נגני מ.פי.3  ופורמטי שמע דיגיטליים אחרים; מקליטי 
שמע; מקליטי ונגני וידאו; מקליטי ונגני קלטות שמע; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני תקליטורים; מקליטי ונגני 

תקליטור ספרתי רב שימושי; מקליטי ורשמקולי שמע דיגיטלי; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומיקסרים 

דיגיטאליים; מגברי שמע; מקלטי שמע; מקודדי שמע; מכשור 
שמע לרכב; אוזניות; אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; מרכיבי 

ואביזרי שמע; מודמים; מכשור תקשורת רשת; ציוד וכלי 
תקשורת אלקטרונית; מכשור הוראה אורקולי; מכשור וכלים 
אופטיים; מכשור וכלי טלקומוניקציה; התקני מערכת מיקום 
גלובלית (מערכת ניווט לווינית); טלפונים; התקני תקשורת 
אלחוטיים לשידור קול, נתונים או תמונה; כבלים; מכשור 

לאחסון נתונים; תקשורת נתונים מגנטית; שבבים, תקליטורים 
וקלטות הנושאים או מיועדים להקלטת תוכניות ותוכנות מחשב; 

מכשירי פקסימיליה; מצלמות; סוללות; טלוויזיות; מקלטי 
טלוויזיה; צגי טלויזיה; ממירים; תוכנת מחשב; משחקי מחשב 
ואלקטרוניים; תוכנת מחשב למערכת מיקום גלובלית (מערכת 
ניווט לווינית); תוכנת מחשב עבור נסיעות ותיירות, תכנון 
נסיעות, ניווט, תכנון מסלול נסיעה, גיאוגרפי, יעד, תחבורה 
ונתוני תעבורה, הנחיות נהיגה וההליכה, מיפוי אישי של 

מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה אלקטרונית, ומידע על 
היעד; תוכנת מחשב ליצירה, עריכה, הפצה, הורדה, שידור, 
קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, פענוח, הצגה, אחסון 
וארגון טקסט, נתונים, גרפיקות, תמונות, שמע, וידאו, ותכני 

מולטימדיה אחרים, פרסומים אלקטרוניים ומשחקים 
אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, שידור, 
מניפולציה, וסקירת טקסט, נתונים, קבצי שמע, קבצי וידאו 
ומשחקים אלקטרוניים בקשר עם מחשבים, טלוויזיות, ממירי 
טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים, והתקנים 
נישאים דיגיטליים אלקטרוניים; תוכנת מחשב המאפשרת 

למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, נתונים, גרפיקות, תמונות, 
שמע, וידאו, ותכני מולטימדיה אחרים באמצעות רשת תקשורת 
גלובלית, ודרך רשתות מחשב, אלקטרוניות ותקשורת אחרות; 
תוכנת מחשב עבור זיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה וניהול נתונים 
וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים לרשת 

תקשורת גלובלית, ודרך רשתות מחשב, אלקטרוניות ותקשורת 
אחרות; תוכנת מחשב לשימוש בהתקנים נישאים ניידים 
אלקטרוניים ואלקטרוניקת צרכן אחרות; תוכנת פרסום 

אלקטרונית;  תוכנה אלקטרונית לקריאת פרסום; תוכנת מחשב 
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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; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; optical apparatus and instruments; wafers 
[silicon slices]; integrated circuits; fluorescent 
screens; remote control apparatus; lights conducting 
filaments [optical fibers]; electric installations for the 
remote control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle alarms; 
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
electrically heated socks; all included in class 9.

לניהול מידע אישי; תכנים, מידע ופרשנות בשמע ואורקולי 
המוקלטים מראש וניתנים להורדה; ספרים אלקטרוניים, 

מגזינים, כתבי עת, עלוני חדשות, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים ניתנים להורדה; תוכנת ניהול מאגר מידע; תוכנה לזיהוי 
תווים; תוכנת זיהוי קול; תכנת דואר אלקטרוני והודעות; תוכנת 
מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש מקוון של מאגר מידע; לוחות 
מודעות אלקטרוניים; תכנת סנכרון נתונים; תוכנה לפיתוח 

יישומים;  מדריך למשתמש בתצורה הניתנת לקריאה באמצעות 
אלקטרוניקה, מכונה או מחשב, לשימוש עם ולמכירה כחלק 

מכל הטובין הנ"ל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים חשמליים 
ואלקטרוניים, מטענים, עגינה, תחנות עגינה, ממשקים, 

ומתאמים לשימוש עם כל הטובין הנ"ל; ציוד מחשב לשימוש עם 
כל הטובין הנ"ל; מכשור אלקטרוני עם פונקציות מולטימדיה 
לשימוש עם כל הטובין הנ"ל; מכשור אלקטרוני עם פונקציות 

אינטראקטיביות לשימוש עם כל הטובין הנ"ל; אביזרים, חלקים, 
התקנים; ומכשור בדיקה לשימוש עם כל הטובין הנ"ל; כריכות, 
תיקים וכיסויים שהותאמו או עוצבו להכיל את כל הטובין הנ"ל;  

מכשירי ניווט; מכשור לבדיקת ביול הדואר; קופה רושמת; 
מנגנונים למכשור המופעל ע"י מטבעות; מכונות הכתבה; סמני 
קו שוליים; מכונות הצבעה; תגים אלקטרוניים עבור טובין;  

מכשור וכלי שקילה; מכשירי מדידה; לוחות מודעות 
אלקטרוניים; מכשירי מדידה; מכשור וכלים אופטיים; פרוסת 
סיליקון; מעגלים משולבים; מסכים פלואורסצנטיים; מכשור 
שליטה מרחוק; סיבים מוליכי אור(סיבים אופטיים); התקנים 
חשמליים לשליטה מרחוק של אופרציות תעשייתיות; כולאי 
ברק; אלקטרוליזות; מטפים לכיבוי אש; מכשור רדיולוגי 
למטרות תעשייתיות; מכשור וכלים מצילי חיים;  אזעקות 
שריקה; משקפי שמש; סרטים מצויירים; מכשירים לבדיקת 

ביצה במדגרה; משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 
חשמליים; גרביים מחוממים ע"י חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.  
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Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
business consulting services; providing office 
functions; business services, namely, computerized 
database and file management; data processing 
services; advertising agency services; advertising, 
marketing, and promotion services; advertising and 
marketing consultation; sales promotion services; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods for review and purchase; 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; administration of 
consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to promote 
the sale of goods and services; 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;  
retail store services in the field of books, magazines, 
periodicals, newsletters, journals and other 
publications on a wide range of topics of general 
interest; retail store services in the field of 
entertainment featuring movies, television programs, 
cultural events, sporting events, electronic games, 
computer software applications, musical works, and 
audio and audiovisual works; retail store services 
featuring computers, consumer electronics, 
telecommunications apparatus, mobile phones, 
handheld digital electronic devices, computer 
software, and accessories, peripherals, and carrying 
cases for such products; product demonstrations; 
subscription services, namely, providing 
subscriptions to text, data, graphics, images, audio 
content, video content, electronic publications, 
computer software applications, electronic games, 
and other multimedia content, provided 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.

ניהול עסקים; מנהל עסקים; שירותי יעוץ לעסקים; אספקת 
פונקציות משרדיות; שירותי עסקים, שהם, מאגר נתונים 

ממוחשב וניהול קבצים; שירותי עיבוד מידע; שירותי סוכנות 
פרסום; שירותי פרסום, שיווק, וקידום; ייעוץ לפרסום ושיווק; 
שירותי קידום מכירות; איסוף לטובת אחרים של מגוון כתובות 
לבחינה ורישום; 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; ניהול של תכניות נאמנות צרכן; 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;  שירותי חנויות קמעוניות בתחום 
ספרים, מגזינים, כתבי עת, עיתונים, ז'ורנלים ופרסומים אחרים 

במגוון רחב של נושאים בעלי עניין ציבורי; שירותי חנויות 
קמעוניות בתחום הבידור הכוללות סרטים, תכניות טלוויזיה, 
אירועי תרבות, אירועי ספורט, משחקים אלקטרוניים, יישומים 
לתוכנות מחשב, ביצועים מוזיקליים, ביצועי שמע ואורקוליים; 
שירותי חנויות קמעוניות המציגות מחשבים, מוצרי צריכה 

אלקטרוניים, מכשירי טלקומוניקציה, טלפונים ניידים, מתקנים 
אלקטרוניים ודיגיטליים ניידים לנשיאה ביד, ציוד היקפי ותיקי  
נשיאה למוצרים אלו; הדגמות מוצרים; שירותי הרשמה, שהם 
אספקת מנוי לטקסטים, נתונים, גרפיקה, תמונות, תכני שמע, 
תכני וידאו פרסומיים אלקטרוניים ויישומי תכניות מחשב ותכני 
מולטימדיה, המסופקים דרך האינטרנט ורשתות אלקטרוניות 
אחרות, ותקשורתיות אחרות; ארגון וביצוע של ועידות עסקיות, 
מסחר ועסקים, מופעים ותצוגות; שירותי מידע, ייעוץ והכוונה 
בנוגע לכל הנושאים האמורים; הנכללים כולם בסוג 35.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

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

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

Jamaica, 09/05/2013, No. 62626 ג'מאייקה, 09/05/2013, מספר 62626

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35
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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
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Trade Mark No. 262059 מספר סימן

Application Date 06/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189065 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Asilomar Enterprises LLC

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

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; digital video players; computer 
software.

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

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

Trinidad and Tobago, 07/06/2013, No. 46953 טרינידד וטובגו, 07/06/2013, מספר 46953

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 262535 מספר סימן

Application Date 06/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1190621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coast Research LLC

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

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer operating system software..

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

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

Trinidad and Tobago, 07/06/2013, No. 46948 טרינידד וטובגו, 07/06/2013, מספר 46948

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 931/10/2016



Beautv

Trade Mark No. 264740 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Beauty Care E.G. Ltd. שם: ביוטיקייר אי.ג'י. בע"מ

Address: P.O.B. 12453, Ashdod, 77600, Israel כתובת : ת.ד. 12453, אשדוד, 77600, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Rd., Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול,דרך מנחם בגין 132 קומה 
33, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Teaching and training in the cosmetic field through  
television and movies; all included in class 41.

לימוד והדרכה בתחום הקוסמטיקה באמצעות  טלוויזיה 
וסרטים;  הנכללים בסוג 41.                                               
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Trade Mark No. 264922 מספר סימן

Application Date 04/05/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1620748 אוסטרליה מספר: 1620748

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

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 42 סוג: 42

Providing wireless communication software; 
providing computer programs for electronic 
verification; providing computer programs for 
verification; providing computer software by 
application service providers; providing non-
downloadable online computer software; providing 
computer programs for data transfer processing; 
providing computer programs; rental or leasing of 
computers (inclusive of computer programs and 
recording media in which computer programs are 
recorded); hosting of websites and provision of 
information thereon; rental or leasing of server 
storage area; rental or leasing of storage area for 
saving electronic mails into servers; rental or leasing 
server storage area in electronic mail 
communications; testing, inspecting or researching of 
electronic machines and instruments; testing or 
research concerning electrical communication 
machines and instruments; testing or researching of 
machines and instruments; testing or research 
concerning electricity; testing, inspecting and 
researching of computer systems; analysis of 
computer system and provision of information 
thereon; research, design and development of 
computers, computer peripherals and computer 
software; designing of machines, apparatus or 
instruments (inclusive of parts thereof) or facilities 
consisting of these machines or the like; designing, 
producing or maintaining of computer programs; 
designing, producing or maintaining of computer 
programs for wireless communications; designing, 
producing or maintaining computer programs for 
electronic verification; designing, producing or 
maintaining websites; providing search engines; 
rental of access time to computer databases; 
designing, developing and consulting of computers, 
computer software or computer systems; consulting 
for designing, construction, maintaining or 
management of communication network systems; 
consulting for designing, producing or maintaining 
computer systems for use of communication 
networks such as the internet; advice on recovery of 
operation and troubles of computer programs on 
computers; online verification of registered users and 
provision information thereon; verification of users of 
electronic commerce via communication lines; 
encryption of computer data or identity verification 
and certification of users in electronic commerce for 
others; verification of persons who have access to 
computer networks; certification of users in electronic 
commerce; encryption of electronic data; data 
conversion by means of computers; back up 
processing of data in computer systems; contriving 
designs; introduction and explanation concerning 
performance, methods of operations and the like of 
computers, motor vehicles and other machines which 
require expertise, skills or experiences of high degree 
in order to operate properly for respective purposes 
of use; technical support and consultation for 
developing computer systems, computer database 
programs and computer application software; all 
included in class 42.

אספקת תוכנות תקשורת אלחוטית; אספקת תוכנות מחשב 
לצורך אימות אלקטרוני; אספקת תוכנות מחשב לצורך אימות; 
אספקת תוכנות מחשב על ידי ספקי שירות יישומים; אספקת 

תוכניות מחשב; אספקת תוכנות מחשב לעיבוד העברת נתונים; 
אספקת תוכנות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה; השכרה 
או ליסינג של מחשבים (כולל של תוכנות מחשב והקלטות מדיה 

שבה תוכנות מחשב מוקלטות); אירוח של אתרי אינטרנט 
ואספקת מידע על כך; השכרה או ליסינג של שטח אחסון 

בשרת; השכרה או ליסינג של שטח אחסון לשמירת הודעות 
אלקטרוניות לשרתים; שטח אחסון בשרת השכרה או ליסינג 
בתקשורת דואר אלקטרונית; בדיקה, בחינה או מחקר של 
מכונות ומכשירים אלקטרונים; בדיקה או מחקר הנוגעים 

למכונות תקשורת ומכשירים חשמליים; בדיקה או מחקר של 
מכונות ומכשירים; בדיקה או מחקר הנוגעים לחשמל; בדיקה, 
בחינה ומחקר של מערכות מחשב; ניתוח של מערכות מחשב 
ואספקת מידע על כך; מחקר, עיצוב ופיתוח של מחשבים, ציוד 
היקפי למחשב ותוכנת מחשב; עיצוב של מכונות, התקנים או 

מכשירים (כולל חלקים שלהם) או מתקנים המורכבים 
מהמכונות האלה או דומות; עיצוב, הפקה או תחזוקה של 

תכניות מחשב; עיצוב, הפקה או תחזוקה של תכניות מחשב 
לתקשורות אלחוטיות; עיצוב, הפקה ותחזוקה של תכניות 
מחשב לצורך אימות אלקטרוני; עיצוב, הפקה ותחזוקה של 
אתרי אינטרנט; אספקת מנועי חיפוש; השכרה של זמן גישה 

למאגרי נתונים במחשב; עיצוב, פיתוח וייעוץ למחשבים, תוכנות 
מחשב או מערכות מחשב; ייעוץ לעיצוב, בנייה, תחזוקה או 
ניהול של מערכות רשת תקשורת; ייעוץ לעיצוב, הפקה או 
תחזוקה של מערכות מחשב לשימוש של רשתות תקשורת 

כדוגמת האינטרנט; ייעוץ בתיקון של פעולה ובעיות של תכניות 
מחשב במחשבים; אימות אונליין של משתמשים רשומים 
ואספקת מידע על כך; אימות של משתמשים של מסחר 

אלקטרוני באמצעות קווי תקשורת; הצפנה של נתונים במחשב 
או אימות זהות ואישור של משתמשים במסחר אלקטרוני עבור 
אחרים; אימות של אנשים בעלי גישה למערכות מחשב; הסמכה 

של משתמשים במסחר אלקטרוני; הצפנה של נתונים 
אלקטרוניים; המרת נתונים באמצעות מחשבים; עיבוד גיבוי של 

נתונים במערכות מחשב; תכנון עיצובים; היכרות והסברה 
הנוגעים לביצוע, שיטות פעולה וכדומה של מחשבים, כלי רכב 
ומכונות אחרות הדורשים מומחיות, מיומנות או ניסיון בדרגה 
גבוהה כדי לפעול כראוי בהתאם למטרות השימוש; תמיכה 
טכנית וייעוץ לפיתוח מערכות מחשב, תכניות מאגרי נתונים 

במחשב ומערכות יישומים במחשב; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

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

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

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

Japan, 08/11/2013, No. 2013-087593 יפן, 08/11/2013, מספר 2013-087593

Class: 42 סוג: 42
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TRANSFEED

Trade Mark No. 264923 מספר סימן

Application Date 04/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AVX Corporation

Address: AVX Boulevard, Fountain Inn, South Carolina, 
29644, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 9 סוג: 9

Electronic components, namely, chip transient 
voltage suppressors; all included in class 9

רכיבים אלקטרוניים, דהינו, מדברי וולטז' ארעיים לשבבים; 
הנכללים כולם בסוג 9                                   

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

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

U.S.A., 03/12/2013, No. 86/133,412 ארה"ב, 03/12/2013, מספר 86/133,412

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 265509 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1203716 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4983674 ארה"ב מספר: 4983674

Dated 21/06/2016 (Section 16) מיום 21/06/2016 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic test and measurement instruments, 
namely, oscilloscopes and parts therefor; electronic 
instruments in the nature of signal generators, 
namely, analog and vector signal generators, 
waveform generators, function generators, pulse and 
data generators, arbitrary waveform generators, 
noise generators, and signal generation devices 
synthesizing electronic signals, and synchronization 
modules for various types of signal generators; 
electronic test and measurement instruments in the 
nature of analyzers, namely, spectrum, vector, signal, 
network, power and power source, protocol, radio 
frequency, microwave, logic, modulation-domain, 
optical component, light wave component, optical 
modulation, time-interval, polarization, and photonic 
dispersion and loss analyzers; automatic test 
equipment for integrated circuits, circuit boards and 
electronic equipment, namely, flat panel display 
testers, system on a chip (SOC) testers, memory 
testers, parametric testers, automated optical 
inspection testers, and in-circuit testers; electronic 
and optical communications instruments, namely, 
light wave testers and light wave multimeters; 
electronic component of digital multi-meters for 
testing and measuring voltage in electrical products; 
measuring instrumentation and apparatus, namely, 
digitizers; test and measurement equipment, namely, 
electromagnetic interference receivers, radio 
frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making conductive 
emission measurements; polarization controller units 
used to change light from any polarized or 
unpolarized light source into any well-defined state of 
polarization; electronic test and measurement 
instruments, namely, electric meters, inductance 
meters, capacitance meters, resistance meters, 
impedance meters, testing meters, wavelength 
meters, frequency meters, and frequency counters; 
electrical and electronic measuring and testing 
devices, namely, DC electronic load measurers and 
testers; electronic test and measurement instruments 
in the nature of testers, namely, cable, antenna, 
voltage, amperage, telephone line, and continuity 
testers; electronic test and measurement 
instruments, namely, handheld cable and antenna 
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tester with optional spectrum analyzer, network 
analyzer, and power meter; electronic testing 
equipment, namely, power meters for testing radio 
frequency and microwave signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, communication link testers for 
testing communication links and telecommunication 
line integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for testing 
electromagnetic properties and characteristics of 
industrial materials; electronic test and measurement 
instruments, namely, voltmeters and source measure 
units; test and measurement equipment, namely, one 
box testers containing a signal source and a signal 
analyzer for testing microwave and wireless 
communication devices and designs; electronic test 
and measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and vibration 
transducers; electronic test and measurement 
instruments, namely, nano indenters for 
nanomechanical testing of semiconductors, thin films, 
wafer applications, hard coatings and DLC films, 
composite materials, fibers, polymers, metals, 
ceramics, and biomaterials; component features of 
electronic testing, signaling, diagnostic and 
measurement systems and equipment used in signal 
generators, signal analyzers, arbitrary waveform 
generators, pulse generators, and one-box testers, 
namely, mobile cellular and wireless local area 
network (WLAN) testers and network analyzers; 
electronic component in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components of 
waveform generators, for improving signal fidelity and 
signal breadth; atomic clocks; encoders; data 
processing equipment, namely, couplers; amplifiers; 
electrical signal attenuators; electricity limiters; 
multipliers; testing apparatus for testing fiber optics; 
electric switches; electronic switches; optical 
switches; probes for testing integrated circuits, 
semiconductors, and telecommunication networks; 
apparatus and instruments, namely, amplifiers, 
attenuators, filters, conditioners, converters, mixers, 
modulators, demodulators, prescalers, dividers, 
combiners, isolators, circulators, integrated diode 
limiters, switches and routers for performing signal 
generation, signal processing, signal amplification, 
signal conversion, or signal control; lasers for 
measuring purposes and accessories therefor, 
namely, monolithic laser combiners, laser heads, 
beam splitters, beam benders, beam translators, 
retro reflectors, adjustable mounts, plane mirrors, 
plane mirror converters, plane mirror reflectors, and 
turning mirrors; lasers not for medical use; 
microscopes; microscopes, namely, atomic force 
microscopes; microscopes, namely, scanning 
electron microscopes; recording apparatus for 
recording traffic on telecommunications networks; 
portable electronic recorder for measuring and 
recording multiple voltage, current and thermocouple 
readings from various transducers; electric sensors; 
industrial calibration sensors; optical sensors; timing 
sensors; ultrasonic sensors; surface acoustic wave 
sensors; sensors for measuring air pressure, 
temperature, and humidity; sensors for monitoring 
the temperature of an object being measured; 
transmitters of electronic signals; electronic and 

כ"ט תשרי תשע"ז - 1631/10/2016



 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: P.O.B. 20086, Tel Aviv, Israel

(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

optical communications instruments and 
components, namely, optical transmitters and 
electro-optical transmitters; wireless transmitters and 
receivers; receivers of electronic signals; electronic 
and optical communications instruments and 
components, namely, optical and opto-electrical 
receivers; remote controls for electronic test, 
signaling and measurement apparatus, systems, and 
equipment; computer hardware; computer 
peripherals; a full line of operating system software 
programs for non-medical scientific instruments and 
for electronic test, signaling, and measurement 
instruments and equipment; a full line of computer 
software for designing, configuring, calibrating, and 
testing non-medical scientific instruments and 
electronic test, signaling, and measurement 
instruments and equipment; a full line of computer 
software for collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from non-
medical scientific instruments and from electronic 
test, signaling, and measurement instruments and 
equipment; software, namely, electronic design 
automation (EDA) software for communications 
product design, for RF and microwave circuit, high-
speed, signal integrity, device modeling, and signal-
processing design, and for electro-thermal, 
electromagnetic, circuit and system design and 
simulation; data processing apparatus; power 
supplies; power supplies and power systems used to 
power and test the operation of electronic equipment 
and devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic equipment.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 10/01/2014, No. 86163058 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163058

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 1731/10/2016



Trade Mark No. 266424 מספר סימן

Application Date 06/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sano Brunos Enterprises Ltd. שם: סנו מפעלי ברונוס בע"מ

Address: 8 Hacharash Street, P.O.B. 7250, Hod 
Hasharon, Israel

כתובת : רח' החרש 8, ת.ד. 7250, הוד השרון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Substances and preparations for cleaning purposes. חומרים ותכשירים לניקוי.                                                   
    

Class: 21 סוג: 21

Hand-operated cleaning tools, brushes and cloths for 
cleaning purposes.

כלי ניקוי ידניים, מברשות ומטליות ניקוי.                               
                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 1831/10/2016



Trade Mark No. 266740 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209268 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vizio, Inc.

Address: 39 Tesla, Irvine CA 92618, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; smart phones; desk or car mounted 
units incorporating a loudspeaker to allow a 
telephone handset to be used hands-free; wireless 
communication devices, namely smart phones, 
telephone handsets, and telephone headsets.

Class: 11 סוג: 11

LED light bulbs; LED luminaires; LED lighting 
fixtures; household appliances; kitchen appliances; 
ventilation hoods; wine coolers, namely, refrigerated 
cabinets containing racks for wine bottles and 
storage shelves.

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

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

U.S.A., 31/10/2013, No. 86106859 ארה"ב, 31/10/2013, מספר 86106859

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

כ"ט תשרי תשע"ז - 1931/10/2016



Trade Mark No. 266827 מספר סימן

Application Date 20/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THERMOLINE LTD שם: טרמוליין בע"מ 

Address: Pierre Kœnig 37, P.O.B. 4360, Jerusalem, 
91042, Israel

כתובת : רחוב פייר קניג 37, ת.ד. 4360, ירושלים, 91042, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic and mechanical controllers for measuring 
and controlling temperature, humidity and pression; 
temperature, humidity and pression probes; control 
and supervision systems for heating, cooling , air 
conditioning and ventilation applications ; 
programmable controllers .

בקרים אלקטרוניים ומכניים למדידה ובקרת טמפרטורה, לחות 
ולחץ; גששי טמפרטורה, לחות ולחץ; מערכות בקרה ופיקוח 
ליישומי חימום, קירור, מיזוג אוויר ואוורור; בקרים מתוכנתים.
                                                                                     
                                                                                    

                                                        

כ"ט תשרי תשע"ז - 2031/10/2016



Trade Mark No. 266972 מספר סימן

Application Date 21/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1163270 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, navy 
blue and passion orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SHOWA DENKO K.K.

Address: 13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 
105-8518, 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: 17 סוג: 17

Raw and semi-worked rubber; synthetic plastic as 
semi-finished products in the form of foils, plates, 
rods, profiles, hoses, tubes, blocks; plastics in the 
form of sheets, films, blocks, rods, bars and tubes; 
carbon fibers not for textile use.

כ"ט תשרי תשע"ז - 2131/10/2016



Trade Mark No. 267335 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1211610 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MİSBİS GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Selimpaşa Sanayi Bölgesi,Araptepe Mevkii, 
5007, Sokak No: 10, SILIVRI-İSTANBUL, Turkey

(Turkey 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: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages, artificial coffee, coffee 
flavorings, pastas, Turkish pasta (manti), noodles; 
pastry and confectionery, sweetmeats, sandwiches, 
pitas, muffins, cakes, bread, tarts, mille-feuilles; 
chocolate, chocolate bars; honey, bee glue [propolis] 
for human consumption; seasonings and flavorings 
for food; ketchup, mayonnaise, mustard, lemon 
flavorings other than essential oils,  salad sauces, 
vinegar, spices, yeasts, baking powder; vanillas; all 
sorts of flour, semolina, starch; granulated sugar, 
cube sugar, powdered sugar, glucose for food 
additives for non-industrial use  ; tea, iced tea; 
biscuits, crackers, waffles, frozen yoghurt 
(confectionery); chewing gum; ice cream, edible ices, 
iced creams, ice milk; salt; cereals and cereal based 
products; popcorn, corn chips, oatmeal, breakfast 
cereals.

כ"ט תשרי תשע"ז - 2231/10/2016



Trade Mark No. 267702 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213526 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. UK00003024737 UK00003024737 :ממלכה מאוחדת מספר

Dated 03/10/2013 (Section 16) מיום 03/10/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Clifford Sydney Cooper

Address: OMEC HOUSE, 108 Ripon Way, 
Borehamwood, Hertfordshire WD6 2JA, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Disposable clothing for medical use; disposable 
examination gloves; eye droppers; massage 
apparatus; supportive bandages; furniture adapted 
for medical use; 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)

United Kingdom, 03/10/2013, No. UK00003024737 UK00003024737 ממלכה מאוחדת, 03/10/2013, מספר

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תשרי תשע"ז - 2331/10/2016



SANT AMBROEUS

Trade Mark No. 267810 מספר סימן

Application Date 26/08/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4010911 ארה"ב מספר: 4010911

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

U.S.A. No. 1511914 ארה"ב מספר: 1511914

Dated 08/11/2002 (Section 16) מיום 08/11/2002 (סעיף 16) 

 Owners

Name: G and D Resturant Associates LLC

Address: 136 East 57th Street,, New York, New York, 
10022, U.S.A.

A 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: 29 סוג: 29

Jams and fruit preserves; all included in class 29 ריבות ושימורי פירות; הנכללים כולם בסוג 29                   

Class: 30 סוג: 30

Gelato, ice cream, sandwiches, chocolates, cakes, 
cookies, pastries and tarts; all included in class 30

ג'לאטו, גלידה, כריכים, שוקולדים, עוגות, עוגיות, מאפים 
וטארטים; הנכללים כולם בסוג 30                                       

  

Class: 35 סוג: 35

Retail grocery store; all included in class 35 חנות מצרכים קמעונאית; הנכללים כולם בסוג 35         

Class: 43 סוג: 43

Restaurant and catering services; coffee shops; ice 
cream shop services in the nature of a restaurant; all 
included in class 43

שירותי מסעדה וקייטרינג; בתי קפה; שירותי גלידריה במסעדה; 
הנכללים כולם בסוג 43                                                     

                                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 2431/10/2016



Trade Mark No. 268029 מספר סימן

Application Date 27/08/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SH.I.R- Shlomo Car Import Ltd שם: ש.י.ר שלמה יבוא רכב בע"מ

Address: Kiryat Shlomo , Zrifin, P.O.B. 379, Nir Zevi, 
7290500, Israel

כתובת : קרית שלמה - צריפין, ת.ד. 379, ניר צבי, 7290500, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tal shrem, adv 

Address: Kiriyat Shlomo, P.O.B. 379, Nir Zevi, 72905, 
Israel

שם: טל שרם עו"ד 

כתובת : קריית שלמה-צריפין, ת.ד. 379, ניר צבי, 72905, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales and/or  distributition of  advertising and 
promotional materials;  marketing of cars; 
advertising, sales promotion, displays, stores, 
exhibition and sale halls; all for vehicles; operating 
and managing databases, operating on-line means 
including website, with all and any of the above; all 
included in class 35.
 

שירותי מכירה ו/או הפצה של חומרי פרסומת וקידום מכירות;  
שיווק רכבים; פרסום, קידום מכירות, תצוגה, חנויות, אולמות 
מכירה ותצוגה, הכל לרכבים; ניהול וטיפול במאגרי מידע; 
הפעלת אמצעים מקוונים לרבות אתר אינטרנט, בקשר עם 

הנ״ל, הנכללים כולם בסוג 35                                             
                                                                                    

                                            

Class: 37 סוג: 37

Repair, garage and installation services to vehicles 
and accessories installed thereon; handle and 
maintenance of motor pools; operation of road 
services and maintenance of vehicles, all included in 
class 37.

תיקונים ושירותי מוסך והתקנה לכלי רכב ואביזרים המותקנים 
עליהם; טיפול בציי רכב ואחזקתם; הפעלה של שירותי דרך 

וטיפולים לכלי רכב.                                                           
                                                                                    

                          

Class: 39 סוג: 39

Vehicle rent and/or leasing; driving service 
(chauffeur); garage rental service; parking place 
rental services; Vehicle breakdown towing and 
rescuing services; Warehouse services and rental of 
warehouses for vehicles.

שירותי השכרה ו/או חכירה של כלי רכב; שירותי 
נהיגה(״שופר״); שירותי השכרת מוסכים; שירותי השכרת 

מקומות חניה הנכללים כולם בסוג 39; 1. שירותי גרירה וחילוץ 
לכלי רכב;  שירותי מחסנים והשכרת מחסנים לרכבים.             

                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 2531/10/2016



Trade Mark No. 268123 מספר סימן

Application Date 03/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eyal Mirelman שם: אייל אריה מירלמן

Address: 126 wingate St., Herzlia, 46752, Israel כתובת : וינגייט 126 ב, הרצליה, 46752, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Mirelman, Adv.

Address: 132 Begin Blvd, Tel Aviv, 67023, Azriely Round 
Tower 17 th floor, Israel

שם: אריאל מירלמן, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 132, תל אביב, 67021, מרכז עזריאלי 
1 מגדל עגול, קומה 17, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; installation and repairs of the 
building surfacing and covering systems.

הקמת מבנים, התקנה ותיקונים של מערכות חיפויי מבנה         
                                                                                    

  

כ"ט תשרי תשע"ז - 2631/10/2016



POINT V

Trade Mark No. 268168 מספר סימן

Application Date 10/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries, battery chargers, and car power adapters 
for electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers; all 
included in class 9.

סוללות, מטעני סוללות, ומתאמי חשמל למכונית לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, 
מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי אידוי; הנכללים כולם בסוג 

                         .9

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products, namely, manufactured or 
unmanufactured tobacco, smoking tobacco, 
smokeless tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, roll 
your own tobacco, chewing tobacco, snuff, snus, 
vaporizers for tobacco; parts and components, 
namely, atomizers, cartomizers, batteries and 
adapters for electronic cigarettes, electronic cigars, 
electronic cigarillos, and e-vapor devices; tobacco-
derived nicotine pieces for use in the mouth; carrying 
cases and containers for electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos, e-vapor 
devices, and vaporizers; cartridges sold filled with 
liquid for electronic cigarettes, electronic cigars, 
electronic cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers;  
all included in class 34.

מוצרי טבק, שהם, טבק מלאכותי או לא מלאכותי, טבק לעישון, 
טבק ללא עשן, סיגרים, סיגריות, סיגרים קטנים, טבק לגלגול 
עצמי, טבק ללעיסה, טבק להרחה, סנוס, מכשירי אידוי לטבק; 
חלקים ורכיבים, שהם, מרססים, קרטומיזרים, סוללות ומתאמים 

לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים 
אלקטרוניים, ומכשירי אדים אלקטרוניים; חתיכות ניקוטין 

המופק מטבק לשימוש בפה; נרתיקי נשיאה ומיכלים לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, 
מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי אידוי;   מחסניות שנמכרות 

מלאות בנוזל לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, 
סיגרים קטנים אלקטרוניים, מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי 
אידויהנכללים 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)

U.S.A., 22/05/2014, No. 86/289011 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86/289011

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigars, electronic cigarillos, and e-vapor 
devices; tobacco-derived nicotine pieces for use in 
the mouth; carrying cases and containers for 
electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers; all 
included in class 34.

סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, ומכשירי אדים 
אלקטרוניים; חתיכות ניקוטין המופק מטבק לשימוש בפה; 
נרתיקי נשיאה ומיכלים לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים 
אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, מכשירי אדים 

אלקטרוניים, ומכשירי אידוי; הנכללים כולם בסוג 34.               
                            

U.S.A., 22/05/2014, No. 86/289013 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86/289013

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 2731/10/2016



 Owners

Name: Nu Mark LLC

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

(Virginia Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 2831/10/2016



Trade Mark No. 268176 מספר סימן

Application Date 11/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries, battery chargers, and car power adapters 
for electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers; all 
included in class 9.

סוללות, מטעני סוללות, ומתאמי חשמל למכונית לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, 
מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי אידוי; הנכללים כולם בסוג 

                         .9

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products, namely, manufactured or 
unmanufactured tobacco, smoking tobacco, 
smokeless tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, roll 
your own tobacco, chewing tobacco, snuff, snus, 
vaporizers for tobacco; parts and components, 
namely, atomizers, cartomizers, batteries and 
adapters for electronic cigarettes, electronic cigars, 
electronic cigarillos, and e-vapor devices; tobacco-
derived nicotine pieces for use in the mouth; carrying 
cases and containers for electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos, e-vapor 
devices, and vaporizers;  cartridges sold filled with 
liquid for electronic cigarettes, electronic cigars, 
electronic cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers 
all included in class 34.

מוצרי טבק, שהם, טבק מלאכותי או לא מלאכותי, טבק לעישון, 
טבק ללא עשן, סיגרים, סיגריות, סיגרים קטנים, טבק לגלגול 
עצמי, טבק ללעיסה, טבק להרחה, סנוס, מכשירי אידוי לטבק; 
חלקים ורכיבים, שהם, מרססים, קרטומיזרים, סוללות ומתאמים 

לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים 
אלקטרוניים, ומכשירי אדים אלקטרוניים; חתיכות ניקוטין 

המופק מטבק לשימוש בפה; נרתיקי נשיאה ומיכלים לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, 
מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי אידוי;   מחסניות שנמכרות 

מלאות בנוזל לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, 
סיגרים קטנים אלקטרוניים, מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי 
אידוי;  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)

U.S.A., 22/05/2014, No. 86/288987 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86/288987

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 22/05/2014, No. 86/288996 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86/288996

Class: 34 סוג: 34

electronic cigars, electronic cigarillos, and e-vapor 
devices; tobacco-derived nicotine pieces for use in 
the mouth; carrying cases and containers for 
electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers; all 
included in class 34.

סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, ומכשירי אדים 
אלקטרוניים; חתיכות ניקוטין המופק מטבק לשימוש בפה; 
נרתיקי נשיאה ומיכלים לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים 
אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, מכשירי אדים 

אלקטרוניים, ומכשירי אידוי; הנכללים כולם בסוג 34.               
                            

כ"ט תשרי תשע"ז - 2931/10/2016



 Owners

Name: Nu Mark LLC

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

(Virginia Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 3031/10/2016



Trade Mark No. 268179 מספר סימן

Application Date 11/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries, battery chargers, and car power adapters 
for electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers; all 
included in class 9.

סוללות, מטעני סוללות, ומתאמי חשמל למכונית לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, 
מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי אידוי; הנכללים כולם בסוג 

                         .9

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products, namely, manufactured or 
unmanufactured tobacco, smoking tobacco, 
smokeless tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, roll 
your own tobacco, chewing tobacco, snuff, snus, 
vaporizers for tobacco; parts and components, 
namely, atomizers, cartomizers, batteries and 
adapters for electronic cigarettes, electronic cigars, 
electronic cigarillos, and e-vapor devices; tobacco-
derived nicotine pieces for use in the mouth; carrying 
cases and containers for electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos, e-vapor 
devices, and vaporizers;  cartridges sold filled with 
liquid for electronic cigarettes, electronic cigars, 
electronic cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers; 
all included in class 34.

מוצרי טבק, שהם, טבק מלאכותי או לא מלאכותי, טבק לעישון, 
טבק ללא עשן, סיגרים, סיגריות, סיגרים קטנים, טבק לגלגול 
עצמי, טבק ללעיסה, טבק להרחה, סנוס, מכשירי אידוי לטבק; 
חלקים ורכיבים, שהם, מרססים, קרטומיזרים, סוללות ומתאמים 

לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים 
אלקטרוניים, ומכשירי אדים אלקטרוניים; חתיכות ניקוטין 

המופק מטבק לשימוש בפה; נרתיקי נשיאה ומיכלים לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, 
מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי אידוי;   מחסניות שנמכרות 

מלאות בנוזל לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, 
סיגרים קטנים אלקטרוניים, מכשירי אדים אלקטרוניים, ומכשירי 
אידוי;  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)

U.S.A., 22/05/2014, No. 86/288934 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86/288934

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigars, electronic cigarillos, and e-vapor 
devices; tobacco-derived nicotine pieces for use in 
the mouth; carrying cases and containers for 
electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, e-vapor devices, and vaporizers; all 
included in class 34.

סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, ומכשירי אדים 
אלקטרוניים; חתיכות ניקוטין המופק מטבק לשימוש בפה; 
נרתיקי נשיאה ומיכלים לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים 
אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים, מכשירי אדים 

אלקטרוניים, ומכשירי אידוי; הנכללים כולם בסוג 34.               
                            

כ"ט תשרי תשע"ז - 3131/10/2016



 Owners

Name: Nu Mark LLC

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

(Virginia Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

U.S.A., 22/05/2014, No. 86/288939 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86/288939

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 3231/10/2016



שבורים

Trade Mark No. 268256 מספר סימן

Application Date 12/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Unilever Israel Foods Ltd. שם: יוניליוור ישראל מזון בע"מ

Address: 52 Julius Simon Street, Haifa, 31006, Israel כתובת : רח' יוליוס סימון 52, חיפה, 31006, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pretzels, flavoured pretzel pieces; all included in 
class 30.

 כעכים, חתיכות כעכים בטעמים; הנכללים כולם בסוג 30.         
              

כ"ט תשרי תשע"ז - 3331/10/2016



CHEMOURS

Trade Mark No. 268302 מספר סימן

Application Date 16/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals namely refrigerants for mobile, 
stationary, heat pumps and industrial air conditioning 
systems; heat carrier preparations; propellants for 
aerosol containers and fuels and halon replacement 
gas for fire systems, solvents, fire extinguishing 
preparations, dielectric gases, insulating gases, 
anaethetics, power transmission fluids, brines and 
stable liquids for high and low temperature heat 
transfer and for high temperature lubrication; 
chemical products namely aluminum silicate for use 
in foundry sand; zircon aluminum silicate used as a 
molding sand for the fabrication of castings in 
foundries and refractories;  titanium dioxide; chemical 
products for use as ingredients in paint, paint 
pigment, enamel and varnishes; foundry sand; 
sodium chlorite for use in the mechanical generation 
of chlorine dioxide; sodium cyanide for industrial use; 
 ethanol production process aid for the fermentation 
process in  wineries and breweries and for the use in 
the prevention and control of disease in animals and 
agriculture; high purity glycolic acid used in the 
manufacture of cosmetic and cleaning preparations 
and as a chemical reagent for scientific or research 
use; chlorofluorocarbons not including chemicals for 
use in the manufacture of pharmaceuticals or 
pharmaceutical products; inorganic acids, ion-
exchange resins, ion-exchange resin film, solvents 
and catalysts; nonchlorine oxidizer used in a variety 
of cleaning applications; monopersulfate oxidizing 
compounds; chemical compounds used as an 
antistatic additive for petroleum products; chemical 
stone sealers; stabilized chlorine dioxide solutions for 
use as industrial antiseptics, disinfectants, odor 
eliminators, bactericides, anticorrosives, slimicides, 
water purifier bleaching and oxidizing agents for use 
by food processing plants, dairies, ice plants, oil well 
drilling operations, water treatments equipments, 
cooling towers, industrial exhaust systems, potato 
piling, storage and paper mills;  chemicals for use in 
the extraction of precious metals from ores and for 
the recovery of non-ferrous metals from non-ferrous 
dross; chemical products used in mining operations; 
organic acids and their salts, solvents, cellulose 
esters for industrial purposes, and esters for 
industrial purposes;  bonding agents and adhesives 
used for application to glass fibers used in reinforced 
plastic laminates and for adhesive bonds between 
other hydrophilic surfaces such as paper and wood; 
polymeric coatings or impregnants; fluorochemical 
surface active agents; fluoroalkyl esters;  chemical 
compounds namely paper fluoridizers and surfactants 
for reducing the surface tension of aqueous 
solutions; hydrocarbon gas used as a cleaning agent 
and wafer etching compound for semiconductor 
wafers; fluorinated hydrocarbon gas;  synthetic 

כימיקלים תעשייתיים, כלומר, חומרי קירור למשאבות חימום 
ומערכות מיזוג אויר תעשייתיות ניידות ונייחות; תכשירי הובלת 
חום; גזי הדף למיכלי תרסיס ודלקים ותחליף גז הלון למערכות 
אש, ממסים, תכשירי לכיבוי אש, גזים דיאלקטרים, גזי בידוד, 
חומרי הרדמה, נוזלי תמסורת חשמלית, תמלחות ונוזלים יציבם 

עבור העברת חום גבוהה ונמוכה ועבור סיכוך טמפרטורה 
גבוהה; מוצרים כימיקליים, כלומר אלומיניום סיליקט לשימוש 
בחול יציקה; זירקון אלומיניום סיליקט המשמש כחול יציקה 

עבור ייצור של יציקות בבתי יציקה ומוצרים חסיני אש; טיטניום 
דו חמצני; מוצרים כימיקלים לשימוש כרכיבים בצבע, פיגמנטי 
צבע, זיגוג וורניש; חול ליציקה, נתרן כלורי לשימוש בייצור 

מכאני של כלור דו חמצני; נתרן ציאניד לשימוש תעשייתי; סיוע 
בתהליך ייצור אתנול עבור תהליך התסיסה ביקבים ובמבשלות 

ועבור שימוש במניעה ופיקוח על מחלות בבעלי חיים 
ובחקלאות; חומצה גליקולית בטיהור גבוה המשמשת לייצור של 

תכשירי קוסמטיקה וניקוי וככימיקל מגיב לשימוש מדעי או 
מחקרי; כלורופלורוקרבונים שאינם כוללים כימיקלים לשימוש 
בייצור מוצרים פרמצבטיים;  חומצות שאינן אורגניות, שרפי 
חילוף יונים, סרטי שרף חילוף יונים, ממסים וזרזים; מחמצן 
שאינו כלור המשמש במגוון יישומי ניקוי; תרכובות חמצון 
מונופרסולפט; תרכובות כימי קליות המשמשות כתוסף נגד 
חשמל סטטי עבור מוצרי נפט; כימיקלים אוטמי אבן; תמיסות 
כלור דו חמצני מיוצבות לשימוש תעשייתי כחומרי חיטוי, 

מנטרלי ריח, מנטרלי בקטריות, נוגדי חומרים מאכלים, מנטרלי 
רפש, גורמי טיהור הלבנה וחמצון מים לשימוש על ידי מפעלים 
לעיבוד מזון, מחלבות, מפעלי קרח, פעולות קידוח בבאר נפט, 
ציוד לטיפול במים, מגדלי קירור, מערכות פליטה תעשייתיות, 
גדיש תפוחי אדמה, טחנות אחסון ומפעלי נייר; כימיקלים 

לשימוש לחילוץ של מתכות יקרות מעפרה ועבור החילוץ של 
מתכות שאינן מברזל מפסולת שאינה ברזל; מוצרים כימיקלים 
המשמשים בפעולות כרייה; חומצות אורגניות והמלחים שלהם, 

ממסים, תאית אסטרים למטרות תעשייתיות,  ואסטרים 
למטרות תעשייתיות; סוכני הדבקה ודבקים המשמשים ליישום 
בסיבי זכוכית המשמשים לחיזוק ציפויי פלסטיק ועבור הדבקת 
הקשר בין משטחים הידרופילים אחרים כמו נייר ועץ; ציפויים 
פולימריים או מספיגים; סוכנים פעילי משטח פלואורוכימיקלים; 
אסטרים פלאורואלקיל; רכיבים כמיקליים נייר פלאורידציה 
ופעילי משטח להקטנת מתח השטח של תמיסות מימיות; גז 

פחמימן המשמש כסוכן ניקוי וכחומר אוטם חריטה עבור אטמים 
מוליכים למחצה; גז פחמימן פלואורי; ציפויים סינטטיים שרפיים 

שאינם נדבקים עבור כלי בישול וכלי מטבח; סוכנים פעילי 
משטח פלואורוכימיקלי, שרפים סינטטיים, פלסטיק ופלסטיק לא 
מעובד בצורה של אבקות, גרגרים, נוזלים, ובפיזור לשימוש 

תעשייתי; שרפי גימור עבור ורניש וזיגוג תיל;  שרף 
פרלאורופולימר; אבקות נוגדות חיידקים לשימוש בציפויים, 
סיבים ופולימרים; תכשירים נגד חיידקים; אבקה נגד חיידקים 
לשימוש בציפויים; פלסטיק הניתן ליציקה בצורה של אבקה, 
דפים, מוטות, צינורות, סרטים, חוטים (שאינם טקסטיל) 

וחתיכות בצורות; פלסטיק בצורת דמוי אבקה; שרף פוליאסטר, 
שרף פוליאתילן ושרפי פלואורין; פלואורין שאינו מעובד המכיל 
פולימרים; פזורה אורגנית סינטטית לשליטה באבק סביבתי 
לכבישים שאינם אטומים ולשטחים פתוחים; כימיקל מתווך 

לשימוש במוצרים להגנה, חדירות מים, וחדירת אש לטקסטיל, 
עור, נייר ושטח חיצוני של בניינים; כימיקל מתווך המשמש 

בייצור של סוכני הרטבה לשימוש בחומרי הדברה, סוכני ניקוי 
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resinous non-stick coatings for cookware and kitchen 
utensils; fluorochemical surface active agents, 
synthetic resins, plastics and unprocessed plastics in 
the form of powders, granules, liquids, and 
dispersions for industrial use; resin finishes for 
varnishes and wire enamels; perfluoropolymer resin; 
anti-microbial powders for use in coatings, fibers and 
polymers; anti-microbial preparations; anti-microbial 
powder for use in coatings; mouldable plastics in the 
form of powder, sheets, rods, tubes, tapes, filaments 
(nontextile) and shaped pieces; formative powder-like 
plastics; polyester resin, polyethylene resin and 
fluorine resins;  unprocessed fluorine-containing 
polymers; synthetic organic dispersions for 
environmental dust control for unsealed roads and 
open areas; chemical intermediates for use in 
products for protecting, waterproofing and 
fireproofing textiles, leather, paper and building 
exteriors; chemical intermediates used in the 
manufacture of wetting agents for use in pesticides, 
cleaning and polishing agents, paints, inks, waxes 
and polishes;  halocarbon blowing agents for use in 
the manufacture of plastic foam sheet for food 
packaging applications, none of the aforesaid goods 
containing formaldehyde;  chemical and fluorinated 
compounds and resin preparations for use in 
protecting fabric; tanning substances for protection of 
leather and other substrates, leather-dressing 
chemicals, oils for currying leather, leather-
waterproofing chemicals, leather-mending chemicals, 
leather-renovating chemicals and for protection of 
various substrates; organic fluoride products for use 
as surfactants, leveling agents, including 
anticorrosive substances and binding agents 
excluding those intended for use in pharmaceutical 
products; chemical compound in the nature of a 
textile finish with oil, water and stain repellent 
characteristics; soil-stabilizing agent and wrinkle-
resisting agent; chrome complexes in the form of 
chemical compounds for use in the treatment of 
paper, textiles of natural and/or synthetic fibers, 
leather, asbestos, glass fabrics, particularly to impart 
water repellency, to improve wax adhesion, to act as 
sizing agents and to impart to leather lubricating and 
softening properties which are not adversely affected 
by ordinary dry cleaning solvents;  cleaning agents 
for cleaning electronic circuit boards and metal parts, 
industrial cleaning and finishing agents used in the 
manufacture of metal, plastic, glass and textile 
materials; fluoropolymer resin coating for oil and gas 
production pipes, pumps and equipment;  synthetic 
resinous fluorine-containing polymers in the form of 
moulding and extruding compositions, sulphur, 
kaolin, potash, glue, resin (synthetic); mould-
releasing substances;  catalyst chemicals in the 
production of synthetic materials; polymerization 
catalysts and initiators for use in the production of 
synthetic resinous materials but not including any 
such goods for use in the pharmaceutical industry;  
fluorocarbon telomers, their solutions and dispersions 
for use as lubricants; fluorocarbon chemical 
preparations for use as release agents or as friction 
reducing agents; all included in Class 1

ופוליש, צבעים, דיו, ווקס ופוליש; סוכני משב הלוקרבון לשימוש 
בייצור של דפי קצף פלסטי ליישום באריזות מזון, אף אחד 

מהטובין האמור לעיל מכיל פורמלדהיד; תכשירים המורכבים 
מכימיקליים ופלואורים ושרף לשימוש בהגנה על בד; חומרי 

שיזוף להגנה על העור ומצעים אחרים, כימיקלים להלבשת עור, 
שמנים לקרצוף עור, כימיקלים נגד חדירת מים בעור, כימיקלים 
לאיחוי עור, כימיקלים לשיפוץ עור ועבור הגנה למגוון מצעים; 
פלואוריד אורגני לשימוש כסוכן פילוס פעיל משטח, כולל חומרי 
אל חלודה, וסוכני קישור למעט אלו המיועדים לשימוש במוצרים 
פרמצבטיים; חומרים כימיים בצורה של גימור טקסטיל המאופיין 
בדחייה של שמן, מים וקמטים; סוכן עמיד ללכלוך וסוכן עמיד 
לקמטים; תשלובת כרום בצורה של חומרים כימיים לשימוש 
בטיפול בנייר, טקסטיל של סיבים טבעיים ו/או סינטיים, עור, 
אזבסט, בדי זכוכית, במיוחד להקנות דחייה של מים, לשפר 
הדבקות של ווקס, לפעול כסוכן גודל ולהקנות לעור מאפייני 

סיכוך ורכות שאינם מושפעים לרעה על ידי ממסים בניקוי יבש; 
סוכני ניקוי לניקוי לוחות מעגלים חשמליים וחלקי מתכת, סוכני 
ניקיון וגימור תעשייתיים המשמשים בייצור של חומרי מתכת, 
פלסטיק, זכוכית וטקסטיל; ציפוי שרף פלואור ופולימר עבור 
צינורות, משאבות וציוד לייצור נפט וגז; פולימרים המצופים 
בשרפים פלורינים סינטטיים בצורה של יציקה וקומפוזיציות 
שיחול, גופרית, קאולין, אשלג, דבק, שרף (סינטטי); חומרים 

משחררי יציקה; כימיקלים מזרזים בייצור של חומרים סינטטיים; 
זרזי פולימריזציה ויזמים לשימוש בייצור של חומרי שרף 
סינטטיים אבל לא כולל איזה מהטובין המשמש לתעשייה 
הפרמצבטית; פחמן פלואורי טלומרים, התמיסות והפזירה 
שלהם לשימוש כמסככים; תכשירי כימיקל פחמן פלאורוי 

לשימוש כסוכנים משחררים או כסוכנים מפחיתי חיכוך.             
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Class: 2 סוג: 2

Nonstick coating for cookware, bakeware, small 
electrical appliances, and cooking utensils; 
penetrating sealer coatings for use on carpet and 
products made of stone, tile, ceramics, masonry, and 
grout; coating preparations for leather treatment; oil 
and grease-resistant coatings; tinctorial materials for 
coat and foam paint applications, varnishes and 
lacquers for household articles; pigments and 
colorants, namely, titanium dioxide pigments and 
fillers for use in coated and uncoated paper, 
paperboard and for industrial use; colorant used for 
detecting leaks in refrigeration and air-conditioning 
systems; fluoropolymer resin coatings for oil and gas 
production pipes, tubes, pumps, equipment and wire 
enamels; preservatives against rust and deterioration 
of wood and metals; coloring matters, dyestuffs; 
mordants; natural resins; foil and powder form metals 
for painters; binding substances and thinners for 
paints, shoe paints; coatings for drapery hardware, 
chutes (sloping channels) for handling materials, 
machinery, machine parts, hand tools, including saws 
and other carpentry tools, shovels and other 
gardening tools, power tools, electrical and 
nonelectrical, stove hoods and stove vents; all 
included in class 2

ציפוי שאינו נדבק לכלי בישול, כלי אפייה, מכשירי חשמל 
קטנים, וכלי בישול; ציפויים אוטמי חדירה לשימוש על שטיח 
ומוצרים המיוצרים מאבן, אריח, קרמיקה, בניין, וחומר דיוס; 

תכשירי ציפוי לטיפול בעור; ציפויים העמידים לשמן וגריז; חומרי 
צביעה לציפוי והקצפת יישומי צבע, וורניש ולקות עבור מכשירים 
למשק הבית; פיגמנטים וצבענים, כלומר פיגמנטי טיטניום דו 
חמצני ומילויים לשימוש בנייר, קרטון מצופה ושאינו מצופה 

ועבור שימוש תעשייתי; צבענים לזיהוי דליפות במערכות קירור 
ומיזוג אויר; ציפויי שרף פלאורופולימרי לצינורות, שפורפרות, 
משאבות ,ציוד וזיגוג תיל המשמשים לייצור של גז ונפט; 

חומרים משמרים נוגדי חלודה וריקבון בעץ ובמתכת; חומרי 
צביעה, צבע; מורדנטים; שרפים טבעיים; מתכות בצורה של 
אבקה ורדיד לצבעים; חומרי קשירה וטינרים לצבעים; צבעים 
לנעל; ציפויים לחומרת וילונות; מגלשה (ערוצים משופעים) 
לטיפול בחומרים, מכונות, חלקי מכונה, כלי עבודה, כולל 

מסורים וכלי נגרות אחרים, אתים וכלי גינון אחרים, כלי כוח, 
חשמליים ושאינם חשמליים, קולטים לתנורים ופתחי אוורור 

לתנורים.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations, namely bleaching agents, 
detergents, and other substances for laundry use; 
household cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations;  deodorants; cosmetics; antiseptic 
swabs for cleansing and cosmetic purposes; 
degreasing and stain removing preparations for 
commercial and industrial uses; stone cleaners;  
polishes; cleaning preparations for automobiles, 
namely shampoos, waxes, and polishes; nonsoapy 
substances for cleaning metals, floors, woods, cloths; 
cleaning preparations and deodorizers used to 
control odors for municipal wastewater and industrial 
treatment plants, boats and other direct water contact 
equipment and machinery; preparations for paint 
stripping; and cleaning agents for use in degreasing 
and defluxing electronic circuit boards and metal 
parts; all included in Class 3

תכשירי ניקוי, כלומר סוכני הלבנה, חומרי ניקוי, וחומרים נוספים 
לשימוש בכביסה; תכשירים לניקוי משקי בית, צחצוח, מירוק 

ושיפשוף; דאודורנטים; קוסמטיקה; מטליות חיטוי למטרות ניקוי 
וקוסמטיקה; תכשירים להסרת שומנים והסרת כתמים לשימוש 
מסחרי ותעשייתי; מנקי אבן; פוליש; תכשירי ניקוי לרכבים, 
כלומר שמפו, ווקס, ופוליש; חומרי אל סבון לניקוי מתכות, 
רצפות, עץ, בדים; תכשירי ניקוי ומרענני ריח המשמשים 
לשליטה על ריחות לשפכים מוניציפאליים ומתקני טיפול 

תעשייתיים, סירות וציוד ומכונות אחרים הבאים במגע ישיר עם 
מים; תכשירים להסרת צבע; וסוכני ניקוי לשימוש להסרת 

שומנים והסרת חומרי ריתוך בלוחות מעגלים אלקטרוניים וחלקי 
מתכת.                                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 4 סוג: 4

Dry and wet lubricants, greases and oils; lubricating 
oils used as additives in the plastics and automotive 
industries; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; all included in class 4

מסככים יבשים ורטובים, שמנים וגריז; שמנים מסככים 
המשמשים כתוספים בתעשיות הרכב והפלסטיק; סופגי אבק, 
רטיבות וקומפוזיציות קושרות                                             
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Class: 5 סוג: 5

Veterinary and sanitary preparations and substances; 
all purpose disinfectants; compounds for washing 
and sanitizing eggs; biocides; germicides, 
bactericides, virucides, fungicides, sporicides, and 
detergents for medical and veterinary use;  
detergents, wipes, tissues, textiles, pads and swabs, 
all being impregnated or adapted for impregnation 
with any of the aforesaid goods; cleansing 
preparations for medical use, additives for medical 
purposes for forage, bandages (dressings), 
absorbent cotton, cotton for medical purposes, 
hygienic bandages, antiseptic preparations; 
agricultural and industrial deodorizers; agricultural 
and industrial odor absorbers; deodorant oils and 
emulsifiers all for neutralization of odors; mists and 
spray deodorant products for use in neutralizing 
odors from farms, slurry lagoons, kennels, food and 
fish processing plants, factories and other 
environments; fumigating preparations (not for food);  
broad spectrum disinfectants, namely for use in 
animal hygiene; sanitizers for human use;  medicated 
food additives for animal use; esters for 
pharmaceutical purposes; diagnostic test kits; all 
included in Class 5

תכשירים וחומרים וטרינריים וסניטריים; חומרי חיטוי לכל 
מטרה; תרכובות לשטיפה וחיטוי של ביצים; ביוצידים, קוטל 
חיידקים, קוטל בקטריות, קוטל וירוסים, קוטל פטריות, קוטל 
נבגים, וחומרי ניקוי לשימוש וטרינרי ורפואי; חומרי ניקוי, 
מטליות, טישיו, טקסטיל, פדים וספוגיות, כולם נספגו או 

הותאמו לספיגה של איזה מהטובין האמורים לעיל; תכשירי 
טיהור לשימוש רפואי, תוספים למטרות רפואיות עבור מזון, 
תחבושות (הלבשה), כותנה סופגת, כותנה למטרות רפואיות, 
תחבושות הגייניות, תכשירים לחיטוי; מפיגי ריחות לחקלאות 
ולתעשייה; סופגי ריחות לחקלאות ולתעשייה; שמני דאודורנט 

וחומרים מתחלבים כולם לצורך נטרול של ריחות; מוצרי 
דאודורנט ספריי ואדים לשימוש לצורך נטרול ריחות בחוות, 

בריכות דגים, מכלאות, מפעלי עיבוד מזון ודגים, מפעלים ואזור 
סביבתי אחר; תכשירי חיטוי (שאינם למזון); ספקטרום רחב של 
חומרי חיטוי, כלומר לשימוש עבור היגיינת בעלי חיים; חומרי 
חיטוי לשימוש בני אדם; תוספי מזון רפואי לשימוש בעלי חיים; 
אסטרים למטרות פרמצבטיות; ערכות בדיקת אבחון.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 9 סוג: 9

Fire extinguishing apparatus; electrical sensors and 
software used for chemical emission testing of gases 
for internal combustion engines, boilers, incinerators, 
gas turbines, generators and fuel cells; materials for 
electricity mains, namely wires and cables; insulated 
electric wires; insulated electric cables; junction 
sleeves for electric cables; insulated copper wire; 
insulated fiber optic cables; Sodium chlorite for use in 
the mechanical generation of chlorine dioxide; all 
included in class 9

מכשירים לכיבוי אש; חיישנים אלקטרוניים ותוכנה המשמשים 
לבדיקת פליטה כימית של גזים עבור מנועי בעירה פנימיים, 
מבערים, כבשנים, טורבינות גז, גנרטורים ותאי דלק; חומרים 
לרשת החשמל, כלומר חוטים וכבלים, חוטי חשמל מבודדים; 

כבלי חשמל מבודדים; שרוולי צמתים לכבלי חשמל; חוט נחושת 
מבודד; כבלי סיב אופטי מבודדים; סודיום כלוריד לשימוש 

בייצור מכאני של דו תחמוצת כלור; הנכללים כולם בסוג 9.        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 12 סוג: 12

Belts for industry (not included in other classes); 
windshield wiper blades; textiles used for comfort in 
vehicles and automobiles, aircrafts and ships, 
protection covers for steering wheels and car seats, 
covers for travel, head rests for vehicles, travelling 
rugs with braids and fringes, covers coated with 
waterproof fabric protector film and all textiles used 
for the purpose of decoration not included in other 
classes; all included in Class 12

חגורות לתעשייה (שאינם כלולות בסוגים אחרים); מגבים מגני 
רוח; טקסטיל המשמש לנוחות ברכבים, מטוסים וספינות, כיסויי 

הגנה להגה ומושבי הרכב, כיסויים לטיולים, משענות ראש 
לרכבים, שטיחי טיולים עם מקלעת ושוליים, כיסויים המצופים 
בסרט הגנה לבד הדוחה מים וכל טקסטיל המשמש למטרת 

עיצוב ושאינו כלול בסוגים אחרים.                                       
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Class: 16 סוג: 16

Films or sheets manufactured from fluorinated 
hydrocarbon polymers intended for wrapping;  plastic 
materials for packaging; packaging materials not 
included in other classes; films for wrapping; 
pressure sensitive tapes; adhesives for household 
purposes;  paper and cardboard goods for 
packaging; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationary; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials namely paint 
brushes, painters' paddles, brushes, and canvas for 
painting; instructional and teaching material (except 
apparatus); printed publications; books; magazines; 
coasters of paper and cardboard; all included in class 
16

סרטים או דפים המיוצרים מפולימרי פחמימן פלואורי המיועדים 
לעטיפה; חומרי פלסטיק לאריזה; חומרי אריזה שאינם כלולים 
בסוגים אחרים; סרטים לעיטוף; סרטים הרגישים ללחץ; דבקים 
למטרות משק בית; מוצרי נייר וקרטון; חומרים מודפסים; חומרי 
כריכת ספרים; תצלומים; נייר מכתבים; דבקים לנייר מכתבים 
או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים כלומר מברשות צבע, רולרים 
לצבעים, מבקשות וקנבס לציור; חומרי הדרכה ולימוד (למעט 
מוצרים); פרסומים מודפסים; ספרים; מגזינים; תחתיות מנייר 
ומקרטון.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 17 סוג: 17

Reinforced and impermeable plastic film used for 
grain storage; synthetic rubber and rubber 
compositions as insulating, stopping or packaging 
materials; plastics in the form of sheets, membranes, 
filaments, strips, blocks, hoses, pipes, tubes and 
rods, for use in manufacture of thermic or acoustic 
insulation; mica and mica products; flexible tubes, 
other than of metal, rubber or textile; Synthetic fibers, 
not for textile use, namely, molded extruded synthetic 
fiber, heat and fire resistant fibers for use in 
manufacture of electrical insulation, automotive heat 
shields, and hook and loop fasteners; semi-
processed brake lining materials; 
polytetrafluoroethylene sheet material for use as a 
liner or sealant; plastic substances, semi-processed; 
artificial resins (semi-finished products); regenerated 
cellulose other than for packing; plastic fibers not for 
textile use; fluoropolymer film;  materials and 
products for calking, insulating and sealing; synthetic 
resinous polymers containing fluorine in the form of 
shaped pieces (namely sheets, strips, tubes, tapes 
and filaments); single layer glass fabrics, coated or 
impregnated with polytetrafluoroethylene and 
laminates of these fabrics in wide or narrow rolls 
(ribbons) or in sheets for industrial applications 
requiring a high resistance to chemical products and 
to solvents or to high temperatures or very low 
temperatures, or superior antiadhesive or antifriction 
properties, electric and nonelectric insulating 
synthetic fibers, yarns, threads and filaments; films or 
sheets manufactured from fluorinated hydrocarbon 
polymers intended for various uses, including electric 
insulation and nonelectric insulation,  protective 
coatings for machine parts, pipes, flexible tubes and 
conduits and for general use in industry; resinous 
coatings, coating for thin metal sheets (not included 
in other classes); hardware for hangings, channels 
(not included in other classes); plastics for casting in 
form of sheets, pistons, tubes, strips, fibres 
(nontextile), and shaped pieces; insulating materials 
and chemical resistant materials in form of rolls, 
sheets, strips or narrow bands,protective covers, 
made out of these materials; artificial rubbers; rubber 
bags for packaging; adhesive tapes for industrial use; 
all included in Class 17

סרטי פלסטיק מחוזקים ואטומים המשמשים לאחסון תבואה; 
גומי סינטטי ותרכובות גומי כחומר מבודד, עוצר או לאריזה; 
פלסטיק בצורה של דפים, ממברנות, חוטים, סרטים, בלוקים, 
זרנוקים, צינורות, שפורפרות ומוטות המשמש בייצור של בידוד 
תרמי או אקוסטי; נציצים ומוצרי נציצים; צינורות גמישים, יותר 
מאשר מתכות, גומי או טקסטיל; סיבים סינתטיים, שאינם 

לשימוש בטקסטיל, דהיינו, סיב סינתטי המעוצב באמצעות לחץ, 
סיבים העמידים בחום ובאש לשימוש בייצור של בידוד חשמלי, 
מגני חום לרכב, ומחברי קרס בלולאה; חומרי רפידות בלמים 
מוגמרים למחצה; דפי חומר פוליטטרפלואורתילן לשימוש 
כריפוד או חומר איטום; חומרי פלסטיק מוגמרים למחצה; 

שרפים מלאכותיים (מוצרי חצי מוגמרים); תאית מתחדשת שלא 
עבור אריזה; סיבי פלסטיק שאינם לשימוש בטקסטיל; סרט 
פלאורופולימר; חומרים ומוצרים לסתימה, בידוד, ואיטום; 

פולימרים שרפים סינטטיים המכילים פלואור בצורה של צורות 
מעוצבות (כלומר דפים, סרטים, צינורות, וחוטים); בדי זכוכית 
בעלי שכבה אחת, מצופים או ספוגים בפוליטטרפלואורואתילן 
וציפויים של הבדים הללו בגלילים (רצועות) רחבות או צרות או 
בדפים ליישומים תעשייתיים הדורשים מאפייני התנגדות גבוהה 

למוצרים כימיים ולממסים או לטמפרטורות גבוהות או 
טמפרטורות נמוכות מאוד, או נוגד דבק מעולה או נוגדי חיכוך, 
סיבים סינטטיים, חוטים, ופתילים מבודדים מחשמל ומשאינו 
חשמל; סרטים או דפים המיוצרים מפולימרי פחמימן פלואורי 
המיועדים למגוון שימושים, כולל בידוד חשמל ובידוד שאינו 
חשמלי, ציפויי מגן לחלקי מכונה, צינורות, צינורות גמישים 

ותעלות ועבור שימוש כללי בתעשייה; ציפויי שרף, ציפויים לדפי 
מתכת דקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרה לוילונות, 
צינורות (שאינם כלולים בסוגים אחרים); פלסטיק ליציקה בצורה 
של דפים, שסתומים, צינורות, סרטים, סיבים (שאינם טקסטיל), 
וצורות מעוצבות; חומרי בידוד וחומירם עמידים בפני כימיקלים 
בצורה של גלילים, דפים, סרטים או רצועות דקות, כיסויי מגן, 
המיוצרים מחומרים אלו; גומי מלאכותי; תיקי גומי לאריזה; 

סרטי דבק לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 17.              
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Class: 19 סוג: 19

Building materials, natural and artifical stone; 
membranes for roof constructions; glass and plastic 
fabrics for roof constructions;  non-metallic building 
materials; non-metallic constructions pipes; non-
metallic transportables pipes and tubes;  staurolite 
sand; all included in Class 19

חומרי בניה, אבן טבעית ומלאכותית; ממברנות להקמת גג, בדי 
זכוכית ופלסטיק להקמת גג; חומרי בניה שאינם מתכתיים; 
צינורות שאינם מתכתיים לבנייה; צינורות ושפורפרות יבילים 
שאינם מתכתיים; חול סטרולייט; הנכללים כולם בסוג 19.        
                                                                                    

                                                                

Class: 21 סוג: 21

Lined or coated glass base products (excluding those 
for buildings), coffee pots (excluding electric ones or 
those of precious metal), kettles, tableware 
(excluding those of precious metal), household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal 
or coated therewith), saucepans, glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes; non-electric coated cooking utensils, bake 
ware and cookware, namely, pots and pans, woks, 
skillets, roasters, all made of metal;  traps (excluding 
nets) and devices for the extermination of insects, 
mice and rats; identification devices for birds and 
livestock; syphon heads, protective covering for 
syphons; automatic syphons; dispensing valves for 
pressurized containers, except for medical use; 
combs and sponges; all included in Class 21

מוצרי בסיס מזכוכית מצופים או מרופדים (למעט אלו המיועדים 
לבנייה), כלי מטבח לקפה (למעט מוצרים חשמליים או ממתכת 

יקרה), קומקומים, כלי שולחן (למעט אלו ממתכת יקרה), 
מכשירים ומיכלים למטבח או למשק הבית  (שאינם ממתכת 

יקרה או מצופים במתכת כזו), סירים, כלי זכוכית, פורצלן וחרס 
שאינם כלולים בסוגים אחרים; מכשירי בישול, ומכשירי אפייה 
מצופים שאינם חשמליים, כלומר מחבתות וסירים, ווק, תנורי 

צלייה, כולם עשויים ממתכת; מלכודות (למעט רשתות) 
ומכשירים להדברת חרקים, עכברים וחולדות; מכשירי זיהוי 

לציפורים ובעלי חיים; ראשי סיפון, כיסויי מגן לסיפונים; סיפונים 
אוטומטיים; שסתומי ניפוק למיכלי לחץ, למעט לשימוש רפואי; 
מסרקים וספוגים.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 22 סוג: 22

Raw fibrous or partly prepared synthetic textile fibers 
and single filaments of synthetic textile materials for 
use in spinning; textile materials; fibers and filaments 
in the nature of threads and yarns adapted to be 
used in making fabrics and synthetic fabrics; all 
included in Class 22

סיבים גולמיים או סיבי טקסטיל סינטטיים מוכנים למחצה וחוט 
בודד של חומרי טקסטיל סינטטיים לשימוש בחומרי טקסטיל 
לטויה; סיבים וחוטים בצורה של חוטים ופתילים המוצאמים 

לשימוש ביצירת בדים ובדים סינטטיים                                 
                                                                                    

                                                                            

Class: 23 סוג: 23

Threads, yarns, fibers and filaments all of synthetic 
textile materials and filaments of synthetic textile 
material for use in sewing, weaving, knitting or 
netting; all included in Class 23

חוטים, פתילים, סיבים כולם מחומרי טקסטיל סינטטיים וחוטים 
של חומרי טקסטיל סינטטיים  לשימוש בתפירה, אריגה, סריגה, 
ועשיית רשתות.                                                               

                                                                    

Class: 24 סוג: 24

Bed and table covers, textile fibers, glass fabrics, in 
single layer, coated or impregnated with 
polytetrafluoroethylene and laminates of these fabrics 
in wide or narrow rolls or in sheets for industrial 
applications requiring a great resistance to chemical 
products and to solvents or to high or very low 
temperatures, or superior antifriction or antiadhesive 
properties (not included in other classes); soft 
furnishings, bed linen, blankets, throws, cushions, 
curtains; towels, shower curtains; textile coasters; 
fabrics for textile use; tapestry and upholstery (wall 
hangings and fabric furniture covers) of textile; felt; 
bath linen (except clothing); sheets (textile) ; table 
cloths, napkins and runners; curtains of textile; and 
banners; all included in Class 24

כיסויי מיטה ושולחן, סיבי טקסטיל, בדי זכוכית, בשכבה אחת, 
המצופים או ספוגים בפוליטטרפלואורואתילן וציפויים של הבדים 

הללו בגלילים רחבים או צרים או בדפים ליישום תעשייתי 
הדורש עמידות חזקה למוצרים כימיים ולממסים או 

לטמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד, או מאפיינים נוגדי חיכוך 
מעולים או נוגדי דבק (שאינם כלולים בסוגים אחרים); ריהוט 
עדין, מצעים, שמיכות, כריות, וילונות; מגבות, וילונות טמבט; 
תחתיות מטקסטיל; בדים לשימוש בטקסטיל; שטיח קיר 

וגובלנים מטקסטיל (תלויים על הקיר וכיסויי ריהוט מבד); לבד; 
מצעי אמבטיה (למעט ביגוד); סדינים (טקסטיל); בדי שולחן, 

מפיות וראנרים; וילונות מטקסטיל; ובאנרים.                           
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely shirts, pants, t-shirts, shorts, and 
jackets for all seasons; footwear; headgear; intimate 
apparel; swimsuits; sportswear apparel;  hosiery; 
gloves (clothing); scarves; footwear; belts (clothing); 
inner and outer clothing made from all kinds of 
material with fluoropolymer finishes, except clothing 
for protective purposes; footwear with fluoropolymer 
finish; headgear, shoe soles and heels with 
fluoropolymer finish; all included in Class 25 

ביגוד, כלומר חולצות, מכנסיים, חולצות טי, מכנסיים קצרות, 
וז'קטים לכל העונות; הנעלה; כיסויי ראש; לבוש אינטימי; בגדי 
ים; בגדי ספורט; לבנים; כפפות (לבוש); צעיפים; הנעלה; 

חגורות (לבוש); לבוש פנימי וחיצוני המיוצר מכל סוגי החומרים 
עם גימור פלאורופולימרי, למעט ביגוד למטרות הגנה; הנעלה 
עם גימור פלואור ופולימרי; כיסויי ראש, סוליות נעלים ועקבים 
עם גימור פלואור ופולימרי.                                                 
                                                                                    

                                                                

Class: 37 סוג: 37

Services to draw off the chlorofluorocarbon 
refrigerant from original equipment and its 
substitution with an alternative gas; consultation 
relating to the cleaning and maintenance of oil and 
gas production pipes, tubes, pumps and equipment; 
cleaning services for oil and gas production pipes, 
tubes, pumps and equipment; all included in Class 37

שירותים למשיכת הקרר כלורופלואורוקרבון מציוד מקורי 
והחלפתו עם גז חלופי; ייעוץ הקשור לניקוי ותחזוקה של 

צינורות, שפורפות, משאבות וציוד לייצור נפט וגז; שירותי ניקיון 
לצינורות, שפורפרות, משאבות וציוד לייצור נפט וגז.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 40 סוג: 40

Treatment services, namely chemical treatment of 
leather and treated leather goods; services of the 
recovery of non-ferrous metals from non-ferrous 
dross for others; services related to preparation, 
treatment and processing of materials of all kinds; 
treatment of mineral ores; beneficiation of titanium 
ore; Preparation, treatment and processing services 
for materials; all included in class 40

שירותי טיפול, כלומר טיפול כימי בעור וסחורות עור מטופלות; 
שירותים לחילוץ של מתכות שאינן מברזל מפסולת שאינה 

מברזל עבור אחרים; שירותים הקשורים להכנה, טיפול ועיבוד 
של מוצרים מסוגים שונים; טיפול במחצב מינרלי; בדיקת טיב 
של מחצב טיטניום; שירותי הכנה, טיפול ועיבוד עבור חומרים; 
הנכללים כולם בסוג 40.                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Engineering services for the modification of hydrogen 
fluoride alkylation units into sulfuric acid alkylation 
units; research services to improve productivity and 
reduce disease and health risks in the agriculture and 
food industries; special computer software designs 
for others; woven design and woven face 
development;  services to draw off the 
chlorofluorocarbon refrigerant from the original 
equipment in use and its substitution with an 
alternative gas; consulting services for pipeline flow 
efficiency in the oil and gas industries;  scientific and 
industrial research; computer programming; providing 
quality monitoring and advice in connection with the 
manufacture of paint; Services of certifying the 
quality of fluoroplastic processing of the surface of 
metal products, glass products, ceramic products and 
fiber products; services of certifying the quality of 
fluororesin coating of the surface of cookware, 
kitchen utensils, daily use articles; all included in 
class 42

שירותי הנדסה לשינוי של יחידות אלקלצית מימן פלאוריד 
ליחידות אלקלציית חומצה גופרית; שירותי מחקר לשיפור 

הפריון והפחתת מחלות וסיכוני בריאות בתעשיות החקלאות 
והמזון; תוכנת מחשב מיוחדת שתוכננה עבור אחרים; עיצוב 

ארוג ופיתוח פנים ארוגות; שירותים למשיכת הקרר 
כלורופלאורוקרבון מהציוד המקורי שבשימוש והחלפתו בגז 

חלופי; שירותי ייעוץ ליעילות הזרימה ברשת הצינורות בתעשיות 
הגז והנפט; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשבים; אספקת 
ניתור איכותי ומתן עצה בכל הקשור לייצור של צבע; שירותים 
להבטחת האיכות של תהליך הפלואורופלסיק של המשטח של 

מוצרים מתכתיים, מוצרי זכוכית, מוצרי קרמיקה ומוצרים 
סיביים; שירותים להבטחת האיכות של ציפויי שרף פלואורי על 
משטח של כלי בישול, מכשירי מטבח, מוצרים לשימוש יומיומי; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                    
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Class: 44 סוג: 44

Horticultural and veterinary services; pest control in 
horticulture and animal husbandry; services in 
relation to the prevention of the spread of disease by 
the application of biosecurity measures, namely 
provision of integrated systems for the application of 
cleaning, disinfectants and pest control regimes to 
prevent disease-causing organisms from entering, 
leaving or remaining on agricultural sites; information 
supplied via the internet relating to management and 
control of disease within farms and the intensive 
livestock environment, and in human environments 
such as hospitals, laboratories, public buildings, 
farms and food processing and storage facilities; 
medical and hygienic care; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services; information provided on-line from computer 
databases or from the internet, all relating to 
biosecurity, to horticultural, veterinary, hygiene, 
pharmaceutical, medical or animal husbandry 
products;  medical, hygienic and beauty care; 
veterinary and agricultural services; all included in 
Class 44

שירותי גננות ווטרינריה; שליטה במזיקים בגננות ובניהול משק 
חי; שירותים הקשורים למניעה של הפצת מחלות באמצעות 
היישום של צעדי ביטחון ביולוגיים, כלומר אספקה של מערכות 
משולבות ליישום משטר של ניקוי, חיטוי ושליטה במזיקים 
למניעת כניסה, יציאה או השארות של גורמי מחלות באתרי 
חקלאות; אספקת מידע באמצעות האינטרנט בקשר לניהול 

ושליטה במחלות בתוך חוות ובסביבת בעלי חיים אינטנסיבית, 
ובסביבת בני אדם כמו בתי חולים, מעבדות, מבנים ציבוריים, 
חוות ומפעלי עיבוד ואחסון מזון; טיפול רפואי והיגיינה; שירותי 
מידע וייעוץ הקשורים לכל הטובין האמור לעיל; מידע המסופק 
בצורה מקוונת ממסד נתונים ממוחשב או מהאינטרנט, בכל 

הקשור לביטחון ביולוגי, לגננות, וטרינריה, היגיינה, 
פרמצבטיקה, מוצרים רפואיים או למשק החי; טיפול רפואי, 

היגיינה ויופי; שירותי וטרינריה וחקלאות.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

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

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

Iceland, 16/04/2014, No. 982/2014 איסלנד, 16/04/2014, מספר 982/2014

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 21 סוג: 21
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 Owners

Name: The Chemours Company, LLC

Address: 1007 N. Market Street, D 8042, Wilmington, 
Delaware, 19898, U.S.A.

A wholly-owned subsidiary of E.I. du Pont de Nemours 
and Comapany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Trade Mark No. 268486 מספר סימן

Application Date 23/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computers software; downloadable 
software; data processing equipment.

מחשבים; תוכנת מחשבים; תוכנה הניתנת להורדה; ציוד 
לעיבוד נתונים.                                     

Class: 10 סוג: 10

Dental and orthodontic products for treating 
malocclusion; surgical, medical and dental apparatus 
and instruments in the fields of restorative dentistry 
and orthodontia; dental apparatus, namely 
orthodontic appliances.

מוצרים דנטאליים ואורתודנטים לטיפול בפגם בסגר הפה; 
התקנים וכלים כירורגיים, רפואיים ודנטאליים בתחומים של 
רפואת שיניים שיקומית ואורתודנטיה; התקנים דנטאליים, 

דהיינו
מכשירים אורתודנטים.                                                       

                    

Class: 35 סוג: 35

Data processing services שירותי עיבוד נתונים .       

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials used in the dental and 
orthodontic fields

טיפול בחומרים לשימוש בתחומים דנטאליים ואורתודנטים.       
                      

Class: 42 סוג: 42

providing non-downloadable, digital software 
applications used to depict tooth movement and 
proposed treatment plan; non-downloadable, online 
computer software applications for monitoring patient 
treatment; non-downloadable, online software 
applications for use in providing dentistry services 
and orthodontic services.

אספקת יישומי תוכנה דיגיטליים שאינם ניתנים להורדה 
המשמשים להצגת תנועת שיניים ותכנית טיפולים מוצעת; 
יישומי תוכנה מקוונים שאינם ניתנים להורדה לניטור טיפול 
במטופלים; יישומי תכנת מחשב מקוונים שאינם  ניתנים 
להורדה לשימוש באספקת שירותים דנטאליים ושירותים 

אורתודנטיים.                                                                   
                                                    

Class: 44 סוג: 44

Dental laboratory services; dental and orthodontic 
treatment; medical services in the dental and 
orthodontic fields.

שירותי מעבדה דנטאליים; טיפולים דנטאליים ואורתודנטים; 
שירותים רפואיים בתחומים דנטאליים ואורתודנטים.               

                      

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

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

U.S.A., 12/06/2014, No. 86308522 ארה"ב, 12/06/2014, מספר 86308522

Class: 10 סוג: 10

Class: 40 סוג: 40

Class: 44 סוג: 44

Class: 9 סוג: 9

Computers; computers software; data processing 
equipment.

מחשבים; תוכנת מחשבים; ציוד לעיבוד נתונים.                       
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 Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 2560 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95131, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Dental laboratory services; data processing services. שירותי מעבדה דנטאלית; שירותי עיבוד נתונים.                     
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CELLUFINE

Trade Mark No. 268690 מספר סימן

Application Date 05/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: JNC Corporation

Address: 2-1, Otemachi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 100
-8105, Japan

(Japan 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: 1 סוג: 1

Chemical products for use in liquid chromatography, 
for gel filtration and for use in ion exchange 
processes; chemical carriers for enzymes and for 
biological activation substances; porous, spherical 
cellulose; all included in class 1. 

מוצרים כימיים לשימוש בכרומטוגרפיה נוזלית, לסינון ג'ל 
ולשימוש בתהליכי חילוף יונים; נשאים כימיים לאנזימים ולחומרי 
הפעלה ביולוגיים; צלולוזה נקבובית כדורית; הנכללים כולם 

בסוג 1.                                                                          
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Trade Mark No. 268701 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

loading-unloading machines and apparatus namely, 
for use in the fields of maritime and infrastructure; 
chemical processing machines and apparatus; textile 
machines and apparatus; food or beverage 
processing machines and apparatus; lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making 
machines and apparatus; pulp making, papermaking 
or paper-working machines and apparatus; printing or 
bookbinding machines and apparatus; plastic 
processing machines and apparatus; semiconductor 
manufacturing machines and systems namely 
switching elements for power converters of variable-
speed drives, high blocking voltage, low power 
dissipation, high-frequency operation and high-
temperature operation, power supply control that 
support a variety of power circuits, pressure sensors 
combine piezo resistance, adjustment circuits, and 
EMC protection on single chip and contribute to 
reduction of system size; machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods; non-electric prime 
movers, not for land vehicles (other than "water mills" 
and "wind mills"); water mills; windmills; pneumatic or 
hydraulic machines and instruments for use in 
connection with transportation and maritime 
machines vessels; automatic stamping machines; 
electric washing machines for industrial purposes; 
food mixing machines for commercial use; food 
peeling machines for commercial use; dish washing 
machines for industrial purposes; food cutting, 
chopping and slicing machines for commercial use; 
electric wax-polishing machines for industrial 
purposes; vacuum cleaners for industrial purposes; 
machines and apparatus for repairing and fixing other 
machinery; mechanical parking systems; waste 
compacting machines and apparatus; waste crushing 
machines; starters for motors and engines; AC 
motors and DC motors (not including those for land 
vehicles but including "parts" for any AC motors and 

מכונות והתקנים לפריקה וטעינה הקשורים לתחום הימי ולתחום 
התשתיות; מכונות והתקנים לעיבוד כימי; מכונות והתקנים 

לתעשיית הטקסטיל; מכונות והתקנים לעיבוד מזון או שתייה; 
מכונות והתקנים לניסור ועיבוד עצים או להכנת ציפויי עץ ועץ 
לבוד; מכונות והתקנים להכנת עיסת נייר ולייצור או עיבוד נייר; 

מכונות והתקנים להדפסה או כריכה של ספרים; מכונות 
והתקנים לעיבוד פלסטיק; מכונות ומערכות לייצור מוליכים 
למחצה דהיינו, מתגים עבור ממירי מתח של כונני מהירות 
משתנית , מתח חסימה גבוה, פיזור הספק נמוך, תפעול 
בתדירות גבוהה ותפעול בטמפרטורה גבוהה, שליטה על 

אספקת החשמל התומכים במגוון מעגלי כוח, חיישני לחץ לשלב 
התנגדות פייזו, מעגלי הסתגלות, והגנת אי. אם. סי על שבב 

יחיד ולתרום להפחתה בגודל המערכת; מכונות והתקנים לייצור 
מוצרי גומי; מובילים לא חשמליים, שאינם לכלי רכב יבשתיים 
(למעט "טחנות מים" ו "טחנות רוח"); טחנות מים; טחנות רוח; 
מכונות ומכשירים פניאומטיים או הידראוליים לשימוש בקשר 
עם כלי תחבורה וכלי שיט; מכונות חותם אוטומטיות; מכונות 

כביסה חשמליות לשימוש תעשייתי; מכונות ערבוב מזון לשימוש 
מסחרי; מכונות קילוף מזון לשימוש מסחרי; מדיחי כלים 
לשימוש תעשייתי; מכונות לחיתוך, קיצוץ ופריסה של מזון 
לשימוש מסחרי; מכונות ליטוש-שעווה חשמליות לשימוש 
תעשייתי; מדיחי כלים לשימוש תעשייתי; מכונות והתקנים 
לתיקון וסידור מכונות אחרות; מערכות חניה מכניות; מכונות 

לדחיסת פסולת; מרסקי אשפה; מתנעים למנועים; מנוע חשמלי 
המונע על ידי זרם חילופין (מנוע איי, סי) ומנוע המבוסס על 
משיכה ודחייה מגנטית (מנוע די. סי), אשר אינם לכלי רכב 

יבשתיים, וכן חלקים למנועים אלה; מחוללי זרם חילופי; מחוללי 
זרם ישיר; מכונות וכלים לעיבוד מתכות, דהיינו, מכונות לעיבוד 

מתכות למתכות חיתוך, חריטה וחריטה באמצעות לייזר; 
מכבשי ניקוב לעבודת מתכת; מכונות והתקנים עיצוב ראשי 
בעבודת מתכת; מכונות לניסור מתכת; מכונות שיוף לעבודת 
מתכת; מכונות ניקוב עבור עבודות מתכת; מחרטות לעבודת 

מתכת; מחטטות לעבודת מתכת; מכונות קידוח לעבודת מתכת; 
מכונות השחלה; מכונות לחיתוך אומים; מכונות לחיתוך וגימור 

גלגלי שיניים; מכונות גיוץ/כרסום לעבודת מתכת; מכונות 
הברזה לעבודת מתכת; מכונות הקצעה/החלקה לעבודת 

מתכת; מכונות השחזה לעבודת מתכת; מכונות קידוח לעבודות 
מתכת; מכונות ליטוש לעבודת מתכת; מכונות והתקנים לעיצוב 
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DC motors); AC generators (alternators); DC 
generators; metalworking machine tools, namely, 
metalworking machines for cutting, etching and 
engraving metals by means of laser; punching 
presses (for metalworking); shaping machines (for 
metalworking); metal sawing machines; grinding 
machines (for metalworking); perforating machines 
(for metalworking); cutting machines (for 
metalworking); lathes (for metalworking); slotting 
machines (for metalworking); boring machines (for 
metalworking); threading machines; nut tapping 
machines; gear cutting and finishing machines; 
milling machines (for metalworking); broaching 
machines (for metalworking); planing machines (for 
metalworking); honing machines (for metalworking); 
drilling machines (for metalworking); lapping 
machines (for metalworking); primary metal forming 
machines and apparatus; rolling mills (for 
metalworking); tubing mills (for metalworking); wire 
extruding machines; wire drawing machines; 
secondary metal forming machines and apparatus; 
mechanical presses (for metalworking); hydraulic 
presses (for metalworking); shearing machines (for 
metalworking); forging machines; bending machines 
(for metalworking); oil hydraulic presses (for 
metalworking); wire forming machines; gas welding 
machines; oxy acetylene welding and cutting 
machines; electric welding machines; power driven 
hand held tools; chemical fiber processing machines 
and apparatus; cereal processing machines and 
apparatus; barley press rollers; flour mills; rice or 
barley polishing machines; noodle making machines; 
barley splitting machines; milk homogenizing 
machines; cheese making machines; butter 
machines; meat processing machines and apparatus; 
sausage machines; meat mincers; machines for 
flaking dried fish meat; machines for making fish 
paste; canning machines; root slicing machines; soda 
pop making machines; tea processing machines; 
sugar making machines; bottling machines; mineral 
water making machines; vegetable grating machines; 
semiconductor wafer processing machines; internal 
combustion engines (not for land vehicles); gasoline 
engines (not for land vehicles); mufflers for motors 
and engines; diesel engines (not for land vehicles); 
sparking plugs (not for land vehicles); kerosene 
engines (not for land vehicles); hot bulb engines (not 
for land vehicles); steam engines (not for land 
vehicles); steam marine engines (not for land 
vehicles); steam land engines (not for land vehicles); 
jet engines (not for land vehicles); turbojet engines 
(not for land vehicles); turboprop engines (not for 
land vehicles); ramjet engines (not for land vehicles); 
rocket engines (not for land vehicles); turbines (not 
for land vehicles); gas turbines (not for land vehicles); 
air turbines (not for land vehicles); steam turbines 
(not for land vehicles); hydraulic turbines (not for land 
vehicles); compressed air engines (not for land 
vehicles); fans for motors and engines; nuclear prime 
movers; hydraulic turbines; pumps (not for specified 
purposes); centrifugal pumps (not for specified 
purposes); reciprocating pumps (not for specified 
purposes); rotary pumps (not for specified purposes); 
vacuum pumps (not for specified purposes); axial 
flow pumps (not for specified purposes); mixed flow 
pumps (not for specified purposes); reciprocating 
vacuum pumps (not for specified purposes); rotary 

מתכת; מכשירים לערגול מתכת; טחנות צינורות לעיבוד מתכת; 
מכונות לשיחול תיל; מכונות ליצירת חוטים (ע"י משיכה בתוך 
מטבעת); מכונות והתקנים עיצוב משני בעבודת מתכת; 

מכבשים מכניים לעבודת מתכת; מכבשים הידרוליים לעבודת 
מתכת; מכונות גז לעיבוד לוחות מתכת; מכונות חישול; מכונות 

כיפוף לעבודת מתכת; מכבשי שמן הידראוליים (לעבודת 
מתכת); מכונות לעיצוב תיל; מכונות ריתוך מופעלות-גז; מכונות 
אצטילן לריתוך וחיתוך; מכונות ריתוך, חשמליות; כלים להחזקה 
ביד המונעים באופן מכני; מכונות והתקנים לעיבוד כימי של 
סיבים; מכונות והתקנים לעיבוד תבואה; מטחנות שעורה; 
מטחנת קמח; מכונות לליטוש אורז או שעורה; מכונה לייצור 
אטריות; מכונות פיצול שעורה; מכונות להומוגניזציה של חלב; 
מכונות לייצור גבינה; מכונות להכנת חמאה; מכונות והתקנים 
לעיבוד בשר; מכונות לייצור נקניקים; קוצצי בשר; מכונות 
לקילוף בשר דגים יבש; מכונות לייצור ממרחי דגים; מכונות 

שימורים (מילוי וסגירה); מכונות לחיתוך שורשים; מכונות לייצור 
משקאות קלים (משקאות מוגזים); מכונות לעיבוד תה; מכונות 
ליצור סוכר; מכונות ביקבוק; מכונות לייצור מים מינרליים; 

מכונות לגירוד ירקות; מכונות לעיבוד פרוסות חצאי מוליכים; 
מנועי בעירה פנימית (לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי בנזין, שלא 
לכלי רכב יבשתיים; עמם פליטה למנועים; מנועי דיזל, שלא 

לכלי רכב יבשתיים; מצתים (לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי נפט 
(לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי נורה חמה (לא לכלי רכב 

יבשתיים); מנועי קיטור (שלא לכלי רכב יבשתיים); מנועי קיטור 
ימיים (לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי קיטור יבשתיים (לא לכלי 
רכב יבשתיים); מנועי סילון שלא לשימוש בכלי רכב יבשתיים; 
מנועי סילון (לא לכלי רכב יבשתיים); מנוע מטוס בו טורבינה 
אחראית לתנועת הפרופלור (שאינם לכלי רכב יבשתיים); מנוע 
מגח-סילון (לא לכלי רכב יבשתיים); מנוע רקטי (לא לכלי רכב 

יבשתיים); טורבינות שלא לשימוש בכלי רכב יבשתיים; 
טורבינות גז שלא לשימוש בכלי רכב יבשתיים; טורבינות אוויר, 
שאינן עבור כלי רכב יבשתיים; טורבינות קיטור, שאינן עבור כלי 
רכב יבשתיים; טורבינות הידראוליות (לא לכלי רכב יבשתיים); 
מנועי אויר דחוס (לא לכלי רכב יבשתיים); מאווררים למנועים; 
מובילי ראש גרעיניים; טורבינות הידראוליות; משאבות (שאינן 
מיועדות למטרה מסוימת); משאבות צנטריפוגליות (שאינן 

למטרה מסוימת); משאבות מחוברות (שאינן למטרה מסוימת); 
משאבות סיבוביות (שאינן למטרה מסוימת); משאבות ואקום 

(שאינן למטרה מסוימת); משאבות זרימה צירית (שאינן למטרה 
מסוימת); משאבות לזרימה מעורבת (שאינן למטרה מסוימת); 

משאבות ואקום בעלות בוכנה (שאינן למטרה מסוימת); 
משאבות ואקום סיבוביות (שאינן למטרה מסוימת); משאבות 
דיפוזיה (שאינן למטרה מסוימת); מפוחים (שאינם למטרה 
מסוימת); מפוחים צנטריפוגליים (שאינם למטרה מסוימת); 
מפוחים סיבוביים (שאינם למטרה מסוימת); מפוחים ציריים 
(שאינם למטרה מסוימת); מפוחי טורבו (שאינם למטרה 
מסוימת); מדחסים (שאינם למטרה מסוימת); מדחסים 

צנטריפוגליים (שאינם למטרה מסוימת); מדחסי בוכנה (שאינם 
למטרה מסוימת); מדחסים מסתובבים (שאינם למטרה 

מסוימת); מדחסים ציריים (שאינם למטרה מסוימת); מדחסי 
טורבו (שאינם למטרה מסוימת); מעליות המופעלות באמצעות 

חשמל להחניית כלי רכב יבשתיים; הקצפה למטרות 
תעשייתיות; מנועים ליניאריים לשליטה בדלתות הזזה 

אוטומטיות בקרונות חשמליים או על פלטפורמות; מכונות 
החתמה; גנרטורים גיאותרמים חשמליים; גנרטורים תרמים 
חשמליים; גנרטורים חשמליים הפועלים על אנרגיית מים; 

מחוללי חשמל (גנרטורים) מופעלי רוח; גנרטורים לטורבינות 
רוח; מחוללי חשמל לשעת חירום; מנגנון לחץ אוויר לפתיחה 
וסגירה של דלתות בקרונות רכבת; מנגנון הידרולי לפתיחה 
וסגירה של דלתות בקרונות רכבת; מכונות לייצור משקאות 
תוססים; מתקנים ליצור מים מוגזים; מכונות ליצור משקאות, 
אלקטרו מכניות; מנועים חשמליים עבור ספינות; מנועי סרוו; 
מנגנון שליטה אלקטרו-מכני לתפעול מכונות ומנועים באמצעות 
שליטה על זרם; דודי חימום לקטר קיטור; מתקנים לריתוך קשת 
חשמלית; התקנים חשמליים לחיתוך מתכת (באמצעות קשת, 

גז או פלזמה); מתקני ריתוך חשמליים; מכונות חלוקה 
אוטומטיות; משאבות דלק לתחנות שרות; לוחות תצוגה, לוחות 
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vacuum pumps (not for specified purposes); diffusion 
pumps (not for specified purposes); blowers (not for 
specified purposes); centrifugal blowers (not for 
specified purposes); rotary blowers (not for specified 
purposes); axial flow blowers (not for specified 
purposes); turbo blowers (not for specified purposes); 
compressors (not for specified purposes); centrifugal 
compressors (not for specified purposes); 
reciprocating compressors (not for specified 
purposes); rotary compressors (not for specified 
purposes); axial flow compressors (not for specified 
purposes); turbocompressors (not for specified 
purposes); power-operated lifts for parking land 
vehicles; whisks for industrial purposes; linear motors 
for controlling automatic sliding doors set up in 
electric railcars or on platforms; stamping machines; 
geothermal electric generators; thermal electric 
generators; hydro electric generators; wind-powered 
electric generators; turbine generators; emergency 
power generators; pneumatic opening and closing 
apparatus for doors for railway cars; hydraulic 
opening and closing apparatus for doors for railway 
cars; aerated beverages making machines; aerated 
water making apparatus; beverage preparation 
machines, electromechanical; motors, electric, for 
ships; servo motors; electromechanical controls for 
operating machines and motors by means of current 
control; steam engine boilers; Electric arc welding 
apparatus; electric metal cutting apparatus (by arc, 
gas or plasma); electric welding apparatus; vending 
machines; gasoline pumps for service stations; 
display panels, control panels and keypads for petrol 
pumps; electric door openers; air preheaters (for 
industrial purposes); steam superheaters (for 
industrial purposes); attemperators (steam 
desuperheaters); stokers (coal suppliers); ash 
removing apparatus (ash ejectors for boilers); ice 
cream making machines; confectionery making 
machines; powdered milk making machines; 
condensed milk making machines.

בקרה ולוחות מקשים למשאבות דלק; פותחי דלתות חשמליים; 
תנורי אוויר (לצרכים תעשייתיים); מכשירים להמרת אדים או 
קיטור רוויים או רטובים לאדים או קיטור יבשים (למטרות 

תעשייתיות); ראש המחבר בין המכשירים הראשיים להמרת 
אדים או קיטור רוויים או רטובים לאדים או קיטור יבשים, ובין 

אלה הסופיים, אליהם מרוססים מים על מנת לשלוט 
בטמפרטורה הסופית של האדים או הקיטור היוצאים מהדוד; 
מתקני הסקה (ספקי פחם); מנגנון הסרת אפר (פולטי אפר 
לדוודים); מכונות להכנת גלידה; מכונות להכנת ממתקים; 

מכונות לייצור אבקת חלב; מכונות להכנת חלב מרוכז..             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 9 סוג: 9

Ozonisers (ozonators); electrolysers; cash registers; 
coin counting or sorting machines; electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photo-copying machines; drawing 
apparatus and instruments adapted for use with 
computers; time and date stamping machines; ; time 
clocks (time recording devices); punched card office 
machines; voting machines; postage stamp checking 
apparatus; gasoline gauges; coin-operated gates for 
car parking facilities; fire alarms; gas alarms; anti-
theft warning apparatus; measuring or testing 
machines and instruments; power distribution or 
control machines and apparatus; rotary converters; 
phase modifiers; batteries and cells; electric or 
magnetic meters and testers; electric wires and 
cables; telecommunication devices and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts 
namely electron tubes, and electronic circuits; electric 
machines for detecting counterfeit coins; gas leak 
detectors; burglar alarms; standard unit measuring 
machines and apparatus; temperature indicators; 
gasometers; thermometers; water meters; balances; 
planimeters; derived unit measuring machines and 
apparatus; pressure gauges (manometers); level 
indicators; acoustic meters; tachometers; 
accelerometers; refractometers; luminous flux 

מכשירים להפיכת חמצן לאוזון; מפרידי חומר; קופות רושמות; 
מכונות לספירת ומיון מטבעות; שלטים חשמליים להצגת מספרי 

יעד, הספק נוכחי וכדומה; מכונות שכפול; התקני ומכשירי 
רישום המותאמים לשימוש עם מחשבים; מכונות להחתמת 
שעה ותאריך; שעוני נוכחות (מתקנים לרישום שעות); מכונות 
לניקוב כרטיסים למשרדים; מתקני הצבעה; מערכות לבדיקת 
בולי דואר; מדי בנזין; שערים הפועלים על מטבעות למתקני 
חניה למכוניות; גלאי אש; אזעקות דליפת גז; מערכות אזעקה 
נגד גניבות; מכונות ומכשירים לבקרה ומדידה; מכונות והתקנים 
לחלוקה וויסות חשמל; ממירים סובבים; משני מופע; תאים 

ומצברים; מדים ובוחנים חשמליים ומגנטיים; כבלי וחוטי חשמל; 
מתקנים והתקנים לתקשורת רחק; מכונות והתקנים אלקטרוניים 

וחלקים עבורם דהיינו, שופפרות אלקטרוניים ומעגלים 
אלקטרוניים; מכונות חשמליות לזיהוי מטבעות מזויפים; גלאי 
דליפת גז; מערכות אזעקה; מכונות והתקנים למדידת יחידות 

סטנדרטיות; מדי חום; גזומטרים (מכשירי מדידה); 
תרמומטרים; מדי מפלס מים; מאזני תלייה; מדי שטח; מכונות 
והתקנים למדידת יחידות נגזרות; מדי לחץ; מחווני מפלס 
(גובה); מדי אקוסטיקה (מדי רמות קול); מדי מהירות, 

טכומטרים; מדי תאוצה; מדי תשבורת; מדי שטף אור (הספק 
אור); פוטומטר (מדי אור); מדי גובה; היגרומטרים (מדי לחות(; 
מדי תאורה; מדי תנודות; מד רעש; לוגריתם (כלי מדידה); מדי 
מהירות; מדי קלוריות; מדי צמיגות; מודדי ריכוז; מדי כבידה 
(גרבימטרים); מדי צפיפות; מדי כוח, דינמומטרים; מדי זרם; 

מכונות ומכשירים לבחינת שטיחות ומונוטוניות; מכונות 
ומכשירים לשליטה אוטומטית בלחץ; מכונות ומכשירים לשליטה 

כ"ט תשרי תשע"ז - 4831/10/2016



meters; photometers; altimeters; hygrometers; 
illumination meters; vibration meters; noisemeters; 
logs (measuring machines); speed indicators; 
calorimeters; viscosimeters; concentration meters; 
gravimeters; densimeters; dynamometers; 
flowmeters; flatness testing machines and 
instruments; automatic pressure control machines 
and instruments; automatic liquid flow control 
machines and instruments; automatic fluid 
composition control machines and instruments; 
automatic liquid level control machines and 
instruments; automatic combustion control machines 
and instruments; distance measuring machines or 
apparatus (range finders); instruments for use in 
measuring/monitoring atmospheric and water 
pollution; gas analysers; radiation measuring 
apparatus; radiation monitors; timers for industrial 
purpose; high frequency apparatus; branch boxes 
(electricity); circuit breakers; condensers; distribution 
boards (electricity); electric circuit closers; electric 
connectors; electric current rectifiers; electric 
reactors; electric relays; electric resistors; electric 
safety fuses; electric switches; electric transformers; 
induction voltage regulators; inverters (electricity); 
lightning arresters; local switches; programmable 
controllers; electric power supply apparatus; electric 
meters; electrical contact devices; electric batteries, 
solar cells and batteries, fuel batteries; aeronautical 
radio communication machines and apparatus; 
automatic switching apparatus for 
telecommunication; cable transmission machines and 
apparatus; loran navigation machines and apparatus; 
manual switching apparatus for telecommunication; 
marine radio communication machines and 
apparatus; multichannel radio communication 
machines and apparatus for fixed stations; radar 
machines and apparatus; radio beacon machines 
and apparatus; radio direction finders; radio wave 
receivers; radio wave transmitters; remote control 
telemetering machines and instruments; single 
channel radio communication machines and 
apparatus for fixed stations; telephone sets; 
telephone sets for intercommunication apparatus; 
cathode ray tubes; computers; computer peripherals; 
computer programs; cyclotrons (not for medical 
purposes); data processing and transmitting 
equipments and computers; echo sounders; electric 
discharge tubes other than for lighting; electron 
microscopes; electronic desk calculators; electronic 
door closing systems; electrostatic copying 
machines; Geiger counters; high frequency welders; 
hydrophone machines and apparatus; industrial 
betatrons (not for medical use); industrial X-ray 
machines and apparatus (not for medical use); 
integrated circuits; large scale integrated circuits; 
magnetic object detectors; magnetic prospecting 
machines; photo sensitive tubes (phototubes); parts 
of photocopiers, namely, photosensitive member of 
electro photography for use in photocopying 
machines; rectifier tubes; seismic exploration 
machines and apparatus; semi-conductor elements, 
namely thermistors, diodes, transistors, metal oxide 
semiconductor field effect transistors, insulated gate 
bipolar transistors; blank magnetic data carriers, 
recording disks, namely, compact disks, DVDs, 
magneto optical disks, hard disks; shield cases for 
magnetic disks; ultrasonic flaw detectors; ultrasonic 

אוטומטית בזרימת נוזלים; מכונות ומכשירים לשליטה 
אוטומטית בהרכב נוזלים; מכונות ומכשירים לשליטה אוטומטית 
ברמת נוזליות; מכונות ומכשירים לשליטה אוטומטית בבעירה; 

מכונות והתקנים למדידת מרחק (מוצאי טווח); מכשירים 
לשימוש במדידה/ניטור זיהום אטמוספרי וזיהום מים; מאבחני 
גזים; התקני מדידת קרינה; משגוחי קרינה; שעוני עצר לשימוש 

תעשייתי; מתקנים לתדר גבוה; קופסאות סעף (חשמל); 
מפסקים אוטומטיים; קונדנסרים (קבלים); לוחות חשמל 

(חשמל); מעגלים חשמליים סגורים; מחברים חשמליים; מתקני 
זרם חשמלי; מגיבים חשמליים; ממסרים חשמליים; נגדים 
חשמליים; נתיכי בטיחות חשמליים; מתגים לחשמל; שנאים 
(חשמל); ווסתי מתח השראה; מהפכים (חשמל); כליאי ברק 

(מוטות(; מתגים מקומיים; בקרים הניתנים לתכנות; ציוד חשמלי 
לאספקת חשמל; מדים חשמליים; התקני מגע חשמליים; 
סוללות חשמליות, תאים וסוללות סולאריים, סוללות דלק; 
מכונות וציוד אווירונאוטי לתקשורת רדיו; התקני מיתוג 

אוטומטיים לתקשורת רחק; מכונות והתקנים לשידור בכבלים; 
ציוד ומכונות ניווט לוראן (מכשיר ניווט); התקני מיתוג ידניים 

לתקשורת רחק; מכונות והתקנים לתקשורת רדיו בים; התקנים 
ומכונות לתחנות קבועות עבור תקשורת רדיו רב ערוצית; 

התקני ומכונות רדאר; מכונות והתקנים לאיתות רדיו; מדי כיוון 
רדיו; קולטי גלי רדיו; שדרי גלי רדיו; מכונות והתקנים אשר הם 
מדי רחק הנשלטים מרחוק; התקנים ומכונות לתחנות קבועות 
עבור תקשורת רדיו חד ערוצית; טלפונים; טלפונים לתקשורת 
פנים; שפופרות קרן קתודית; מחשבים; ציוד היקפי למחשב; 
תוכנות מחשב; ציקלוטרון (לא לשימוש רפואי); ציוד ומחשבים 
לעיבוד ושידור מידע; גשושי הד; שפופרות פליטה חשמליות, 
שלא לתאורה; מיקרוסקופי אלקטרונים; מחשבוני שולחן 

אלקטרוניים; מערכות סגירת דלת אלקטרוניות; מכונות צילום 
אלקטרוסטטיות; מוני גייגר; רתכי תדר גבוה; מכונות והתקנים 
הידרופוניים; בתתטרונים תעשייתיים (שאינם לשימוש רפואי); 
מכונות והתקני רנטגן תעשייתיים (שאינם לשימוש רפואי); 

מעגלים משולבים; מעגלים משולבים בקנה מידה גדול; מאתרי 
חפצים מגנטיים; מכונת חיפוש מגנטית; שפורפרות רגישות 
לאור (שפורפרות המרת אור); חלקים של מכונות שכפול, 
דהיינו, חלקים רגישים לאור של התקני העתקה באמצעות 

מתקנים אלקטרו-סטטיים לשימוש במכונות שכפול; שפורפרות 
המרה; מכונות והתקנים לבדיקה סיסמית; אלמנטים מוליכים 
למחצה, דהיינו, תרמיסטורים (חיישני טמפרטורה); דיודות; 
טרנזיסטורים, טרנזיסטור תוצא שדה (טרנזיסטור מופסט), 

טרנזיסטור שער-מבודד דו קוטבי; נושאי-נתונים מגנטיים ריקים, 
תקליטורי הקלטה, דהיינו, תקליטונים, תקליטורים, תקליטור 
וידיאו דיגיטלי, תקליטורים אופטיים, כוננים קשיחים; תיקי מגן 
לתקליטורים מגנטיים; גלאים על-קוליים של פגמים; חיישנים 

על-קוליים; תוכנה הניתנת לתכנות על ידי המשתמש, המותקנת 
על מחשבים לצרכי שליטה על מכשירים, מכונות ורובוטים בהם 
נעשה שימוש תעשייתי; שפורפרות שאיבה; מעבדי מילים; 
שפופרות רנטגן שלא למטרות רפואיות; מגברים; לוחות מגע 
הניתנים לתכנות הכוללים תאורה חשמלית; מדי התנגדות 

לחשמל; רושמי תנודות; מדי מהירות אנכית; אינדיקטורי שלב; 
בודקי מעגלים חשמליים; מתקני אבחנה שאינם למטרות 

רפואיות; ציוד מדידה מתמרי; גלאים (מדים ובוחנים חשמליים 
ומגנטיים); גלוונומטרים; גלאי קרקע (גלאי דליפה חשמליים); 
מדי מגנטיות; מדי תדר; בוחני מאפייני שפורפרות שאיבה; מדי 
זרם; מכשירים למדידת התנגדות; מדי מתח חשמלי; מדי בזבוז 
חשמל; מדי גלים; מדי אמפר; מדי הספק חשמלי; מדי אורך 
גלים; מתנדים (אוסילטורים(; מדי קיבולת (מדים ובוחנים 

חשמליים ומגנטיים); קופסאות לסוללה; סוללות מחושמלות; 
קופסאות לסוללה; תאים (חשמליים) יבשים; תאים 

פוטו-וולטאיים; סוללות מתח גבוה; תאי סוללות "רטובים" (עם 
אלקטרוליט נוזלי); מארזים למצברים; סוללות להצתה; מארזים 

לסוללות; סוללות אנודיות; מונים; מצפנים גירוסקפוניים; 
תרמוסטטים; כלי תצפית; מערכות מדידה; מתקני מדידה 

חשמליים; מדים חשמליים; מטענים לסוללות; מטענים לסוללות 
חשמליות; מדי עוצמה; נורות חיווי להתקני תקשורת רחק; 

סוללות סולאריות; תאים סולאריים; גלאי קרינה; מנטרי קרינה; 
מד עצמה של קרני רנטגן, מד מנות חשמלי לשימוש אישי; 
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sensors; user-programmable software installed in 
computers to control equipments, machines and 
robots used for industrial purposes; vacuum tubes; 
word processors; X-rays tubes (not for medical use); 
amplifiers; programmable operation touch panels 
with electric displays; ohmmeters; oscillographs 
(oscilloscopes); variometers; phase indicators; circuit 
testers; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; antenna parameter measuring apparatus; 
detectors (electric or magnetic meters and testers); 
galvanometers; ground detectors (electric leakage 
detectors); magnetometers; frequency meters; 
vacuum tube characteristic testers; watt hour meters; 
resistance measuring instruments; voltmeters; 
electric loss indicators; wavemeters; ammeters; 
wattmeters; wavelength meters; oscillators; capacity 
measures (electric or magnetic meters and testers); 
accumulator boxes; galvanic batteries; battery boxes; 
dry cells; photovoltaic cells; high tension batteries; 
wet cells; accumulator jars; batteries for lighting; 
battery jars; anode batteries; counters; 
gyrocompasses; thermostats; observation 
instruments; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; indicators (electricity); battery 
chargers; chargers for electric batteries; dosimeters; 
indicator lights (for telecommunication apparatus); 
solar batteries; solar cells; radiation detectors; 
radiation monitors; electronic personal dosemeters; 
voltage stabilizers for wind and photovoltaic power 
generation; power conditioners that convert the direct 
current generated to alternating current; power 
monitoring and control systems; semiconductors; 
insulated gate bipolar transistors; metal-oxide-
semiconductor field-effect transistors; watt-hour 
meters used to manage information regarding the 
supply and demand of electricity via a 
telecommunications network (smart meters); high-
capacity rectifiers; uninterruptible power supplies; 
transformers for land vehicles; electric opening and 
closing apparatus for doors for railway cars; magnetic 
contactors, solid state contactors; automatic 
adjusting/regulating machines and instruments; 
automatic temperature control machines and 
instruments; automatic vacuum control machines and 
instruments; automatic calorie control machines and 
instruments; program control machines and 
instruments; electric converters; open wire 
transmission machines and apparatus; power-line 
transmission machines and apparatus; video 
frequency devices and apparatus.

מייצבי זרם ליצירת אנרגיה מהרוח ומהשמש; משפרי הספק 
הממירים את הזרם הישיר לזרם חילופין; מערכות לניטור 

ולשליטה על הספק; מוליכים למחצה; טרנזיסטור שער-מבודד 
דו קוטבי; טרנזיסטור תוצא שדה (טרנזיסטור מופסט); מדי זרם 
לניהול מידע בדבר היצע וביקוש של חשמל דרך רשת תקשורת 
רחק (מדים חכמים); מתקנים בעלי קיבולת גבוהה; ספקי כוח 
רציפים; שנאים לכלי תחבורה; ציוד חשמלי לפתיחה וסגירה של 
דלתות עבור קרונות רכבת; מתג מגנטי המפעיל ומפסיק מעגל 

חשמלי, מתגים מוצקים המפעילים ומפסיקים מעגלים 
חשמליים; מכונות ומכשירים לכוונון/הסדרה אוטומטית; מכונות 
ומכשירים לשליטה אוטומטית בטמפרטורה; מכונות ומכשירים 

לשליטה אוטומטית בשאיבה; מכונות ומכשירים לשליטה 
אוטומטית ביחידות חום; מכונות ומכשירים לשליטה תוכנית; 
ממירים חשמליים; מכונות והתקנים לתמסורת תיל עילית; 

מכונות והתקנים לתמסורת כבל כוח; מכשירים והתקנים לתדרי 
וידאו.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט תשרי תשע"ז - 5031/10/2016



Class: 11 סוג: 11

Drying apparatus (for chemical processing); 
recuperators (for chemical processing); steamers (for 
chemical processing); evaporators; distillation 
apparatus; heat exchangers (for chemical 
processing); industrial furnaces; nuclear reactors; 
forage drying apparatus; industrial boilers; air-
conditioning apparatus (for industrial purposes); 
freezing machines and apparatus; cooking 
equipment for industrial purposes; industrial dish 
drying apparatus and installations; garbage 
incinerators for industrial purposes; solar water 
heaters; water purifying apparatus; desiccating 
apparatus; feed water heaters (for industrial 
purposes); hot air space heating apparatus (for 
industrial purposes); air conditioners; heating 
furnaces (for industrial purposes); hot water space 
heating apparatus (for industrial purposes); industrial 
humidifiers; industrial air purifiers; industrial 
dehumidifiers; steam heating apparatus (for industrial 
purposes); locally induced air-conditioners (for 
industrial purposes); central air-conditioning 
installations (for industrial purposes); radiators (for 
industrial air-conditioning purposes); window-
mounted air-conditioners for industrial purposes; 
pavement heating apparatus; gas refrigerators; ice 
machines; refrigerating machines; cooling 
evaporators; cooling domes; freezers; refrigerating or 
freezing showcases; industrial deep fryers; industrial 
rice cookers; electromagnetic induction cookers for 
industrial purposes; electric cooking pots for 
industrial purposes; industrial roasters; industrial 
cooking ovens; dish driers for industrial use; dish 
disinfectant apparatus for industrial purposes; 
industrial water purifying apparatus; tap water 
purifying apparatus; bread-making machines; bread 
baking machines; chromatography apparatus for 
industrial purposes.

התקני ייבוש (לעיבוד כימי); מערכת תעלות המצויה בכבשנים 
ומשמשת להעברת חום מגזי פליטה אל האויר שנכנס (לצרכי 
עיבוד כימי); סירי לחץ (לעיבוד כימי); מאיידים; מתקני זיקוק; 
מחלפי חום לעיבוד כימי; כבשנים תעשייתיים; כורים גרעיניים; 
מתקני ייבוש למספוא וחציר; דוודים תעשייתיים; התקני מיזוג 
אוויר לשימוש תעשייתי; מכונות ומתקני הקפאה; ציוד בישול 
למטרות תעשייתיות; מנגנונים והתקנים תעשייתיים לייבוש 
כלים; משרפות פסולת לשימוש תעשייתי; דודי שמש; מכשירי 
טיהור מים; מתקנים לייבוש מזון; רכיב לחימום מקדים של מים 
המובלים לדוודי קיטור (למטרות תעשייתיות); מנגנון לחימום 
חלל האויר (למטרות תעשייתיות); מערכות מיזוג אוויר; כבשני 
חימום חוזר לשימושים תעשייתיים; מנגנון לחימום חלל מים 

(למטרות תעשייתיות); מכשירי אדים תעשייתיים; מטהרי אוויר 
תעשייתיים; מייבשי לחות תעשייתיים; מנגנון חימום באמצעות 
קיטור (למטרות תעשייתיות); מערכות מיזוג אויר מקומיות 
(למטרות תעשייתיות); מתקני מיזוג אוויר מרכזי לשימושים 

תעשייתיים; רדיאטורים (לצרכי מיזוג אויר תעשייתי); מזגני חלון 
למטרות תעשייתיות; התקנים לחימום מדרכות; מקררים 

מופעלי גז; מכונות קרח; מכונות קירור; מאיידים למטרות קירור; 
כיפות קירור; מקפיאים; תיבות תצוגה שקופות המקררות או 
מקפיאות; סירי טיגון עמוק תעשייתיים; כלי בישול אורז 

תעשייתיים; תנורים וכיריים אלקטרו-מגנטיים היוצרים שדה 
חשמלי או מגנטי ללא מגע ישיר, למטרות תעשייתיות; סירי 
בישול חשמליים לצרכים תעשייתיים; כלי צלייה תעשייתיים; 
תנורי בישול תעשייתיים; מייבשי כלים לשימוש תעשייתי; 

התקנים לחיטוי כלים לצרכים תעשייתיים; התקני טיהור מים 
תעשייתיים; התקני סינון למי ברז; מכונות לייצור לחם מכונות 

לאפיית לחם; מתקני כרומטוגרפיה למטרות תעשייתיות.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 12 סוג: 12

Non-electric prime movers for land vehicles (not 
including "their parts"); AC motors or DC motors for 
land vehicles (not including "their parts"); vessels and 
their parts and fittings (other than "air cushion 
vehicles"); air-cushion vehicles; aircraft and their 
parts and fittings; railway rolling stock and their parts 
and fittings; automobiles and their parts and fittings; 
two-wheeled motor vehicles; induction motors for 
land vehicles; gear boxes for land vehicles; gearing 
for land vehicles; drive motors for land vehicles; filter 
reactor for land vehicles; inverters and converters to 
control the running of rolling stock for land vehicles.
                                                                                     
                                                

מובילים לא חשמליים לכלי רכב יבשתיים (למעט חלקים 
עבורם); מנוע חשמלי המונע על ידי זרם חילופין (מנוע איי, סי) 
ומנוע המבוסס על משיכה ודחייה מגנטית (מנוע די. סי), לכלי 
רכב יבשתיים (למעט חלקים עבורם); כלי שיט, אביזריהם 
וחלקיהם (למעט רחפות); רחפות, ספינות רחף; מטוסים, 
חלקיהם ואביזרים עבורם; רכבים הנעים על מסילות ברזל, 
חלקיהם ואביזרים עבורם; מכוניות, חלקיהן ואביזרים עבורן; 
רכבים ממונעים דו גלגליים; מנועים היוצרים שדה חשמלי או 
מגנטי ללא מגע ישיר לכלי רכב יבשתיים; תיבות הילוכים לכלי 

רכב; גלגלי שיניים לכלי רכב יבשתיים; מנועים לכלי רכב 
יבשתיים; כור להפחתת תדירות האות ההרמוני החשמלי 

במעגלי זרם חילופין או זרם ישיר המיועד לכלי רכב יבשתיים; 
מהפכים וממירים לשליטה בנסיעת רכבים הנעים על מסילות 

ברזל עבור כלי רכב יבשתיים.

כ"ט תשרי תשע"ז - 5131/10/2016



 Owners

Name: Fuji Electric Co., Ltd.

Address: 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-
shi, Kanagawa 210-953, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

כ"ט תשרי תשע"ז - 5231/10/2016



Trade Mark No. 268805 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218313 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LG Hausys, Ltd.

Address: One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-876, Republic of Korea

(Republic of Korea 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: 19 סוג: 19

Artificial stone.

כ"ט תשרי תשע"ז - 5331/10/2016



Trade Mark No. 268808 מספר סימן

Application Date 20/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1218353 מספר סימן בינלאומי

 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

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.

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

(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. 86133604 ארה"ב, 03/12/2013, מספר 86133604

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 5431/10/2016



Trade Mark No. 269090 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219955 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal wall mounts.

Class: 9 סוג: 9

Televisions and monitors; liquid crystal display 
televisions; DVD players; Blu-ray players; portable 
media players; digital media streaming devices; 
electronic docking stations; audio speakers; home 
theater systems comprising of audio and video 
receivers and audio speakers; home theater systems, 
namely, sound bars containing audio speakers; 
batteries and battery chargers; computers; notebook 
computers; computer peripheral devices; handheld 
computers; personal computers; laptops; cameras; 
digital cameras; tablet computers; accessories for 
tablet computers; personal digital assistants (PDAs); 
electronic book readers; portable and handheld 
digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data 
and audio files; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data and audio files on portable and handheld 
digital electronic devices; portable listening devices, 
namely, MP3 players; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; audio 
speakers, USB cables, microphones and earphones; 
wireless routers; remote controls for televisions and 
audio equipment; stereoscopic lenses for 3D content 
viewing, namely, active 3D glasses, passive 3D 
glasses, and virtual reality glasses; high definition 
multimedia interface (HDMI) cables; stereo 
headphones; computer-gaming software; 
downloadable software for playing video and audio 
internet content; set top boxes; power charger kit; 
computer hardware and software for converting, 
supplying and transmitting of data and information; 
software that may be downloaded via global 
computer networks and electronic communication 
networks, namely, gaming software, and software for 
playing video and audio internet content; electronic 
device for playing games and for playing video and 
audio internet content on a television; downloadable 
films and television programs featuring comedy, 
action, drama, and documentaries provided via a 
video-on-demand service.

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 5531/10/2016



 Owners

Name: Vizio, Inc.

Address: 39 Tesla, Irvine CA 92618, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

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

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

U.S.A., 31/10/2013, No. 86106853 ארה"ב, 31/10/2013, מספר 86106853

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 5631/10/2016



Trade Mark No. 269442 מספר סימן

Application Date 20/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221283 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Turkey No. 2014/23321 טורקיה מספר: 2014/23321

Dated 05/02/2015 (Section 16) מיום 05/02/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ELIF PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET 
A.S.

Address: Orhan Gazi Mah. 1652. Sok. No:2/1, Esenyurt, 
Istanbul, Turkey

(Turkey Incorporated 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: 16 סוג: 16

Plastic materials for packaging and wrapping 
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, 20/03/2014, No. 2014/23321 טורקיה, 20/03/2014, מספר 2014/23321

Class: 16 סוג: 16

כ"ט תשרי תשע"ז - 5731/10/2016



Trade Mark No. 269448 מספר סימן

Application Date 10/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221376 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video and audio cassettes; video 
games, video games software; interactive digital 
video disks; digital video discs; audio and video 
compact disks; video game cartridges, all the 
aforesaid goods comprising animated cartoons and 
animated films; decorative magnets; walkie-talkies; 
mouse pads; uSB flash drives; eyeglasses and cases 
for eyeglasses; pocket calculators; telephone cards; 
roller skating accessories, namely, protective 
helmets.

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of television programs by all means; 
television broadcasting of animated series; provision 
of access to downloadable ring tones, wallpapers, 
videos, logos for mobile telephones via the global 
computer network and wireless apparatus.

Class: 41 סוג: 41

Production, distribution and rental of films and 
animated series on videotape or other media; 
production, distribution and rental of films, animated 
series and sound and video recordings; television 
entertainment; videotaping; publication of books, 
comics, magazines; videotape editing; editing 
television programs; education and entertainment 
provided on-line via an Internet site featuring games, 
music videos, music, photographs, information and 
activities in connection with animated cartoons and 
characters intended for young people and children; 
fan club services as entertainment; providing video, 
extracts of animated cartoons, music and games in 
the field of entertainment and animated films via the 
Internet.

כ"ט תשרי תשע"ז - 5831/10/2016



 Owners

Name: Marathon Media

Address: 115-123 Avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY SUR SEINE, France

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

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"ט תשרי תשע"ז - 5931/10/2016



Trade Mark No. 269633 מספר סימן

Application Date 09/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALTER FARMACIA, S.A.

Address: Mateo Inurria, 30, E-28036 Madrid, Spain

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products for the 
treatment of genetic, cardiovascular, central nervous 
system, endocrine, gastrointestinal, hepatic, biliary, 
immunological, allergic, pulmonary, dermatological, 
infectious, inflammatory, menopausal, nutritional, 
metabolic, diabetes, autoimmune, musculoskeletal, 
connective tissue, neurological, ophthalmologic, 
psychiatric, respiratory, urogenital, urological, erectile 
dysfunction, sexual dysfunction, gynecology, 
obstetric, pediatric, hematologic, oncological, fungal 
and viral diseases and disorders; food for babies; 
disinfectants; sanitary products for medical use; 
dietetic food and substances for medical or veterinary 
use; nutritional supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings, teeth filling and 
dental impression materials; serums, vaccines; 
health care preparations for medical purposes.

כ"ט תשרי תשע"ז - 6031/10/2016



STARTUP HEALTH

Trade Mark No. 270011 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 013324918 האיחוד האירופי מספר: 013324918

Dated 25/02/2015 (Section 16) מיום 25/02/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, books, manuals, curricula, 
newsletters, informational cards and brochures in the 
field of health and wellness business ventures; all 
included in class 16.

דברי דפוס, שהם, ספרים, מדריכים, תוכניות לימוד, עלוני 
חדשות, כרטיסי וחוברות מידע בתחום מיזמים עסקיים בריאות 
ואיכות חיים; הנכללים כולם בסוג 16.                                   

                                        

Class: 35 סוג: 35

Business support services, namely, business 
consulting, business development, business venture 
and formation consulting, business growth, and 
business management to new and existing 
businesses in the fields of health and wellness; 
advisory services and consultancy with regard to 
business planning, business development, business 
venture and formation consulting, business growth, 
and business management in the fields of health and 
wellness; administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and 
services; market research and market intelligence 
services in the fields of health and wellness; 
marketing and promotion services in the field of 
health and wellness business ventures; all included 
in class 35.

שירותי תמיכה עסקיים, שהם, ייעוץ עסקי, פיתוח עסקי, יוזמה 
עסקית וייעוץ התהוות, צמיחה עסקית, וניהול עסקי לעסקים 
חדשים וקיימים בתחומי בריאות ואיכות חיים; שירותי ייעוץ 

והתייעצות בכל קשור לתכנון עסקי, פיתוח עסקי, יוזמה עסקית 
וייעוץ התהוות, צמיחה עסקית, וניהול עסק בתחומי בריאות 
ואיכות חיים; ניהול של תוכנית המאפשרת למשתתפים לקבל 
הנחות על מוצרים ושירותים; שירותי מחקר שוק ומודיעין שוק 
בתחומי בריאות ואיכות חיים; שירותי שיווק וקידום בתחום עסקי 
בריאות ואיכות חיים; הנכללים כולם בסוג 35.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 36 סוג: 36

Providing venture capital, development capital, 
private equity and investment funding to new and 
existing businesses in the fields of health and 
wellness; all included in class 36.

אספקת הון סיכון, הון פיתוח, השקעות פרטיות ומימון השקעות 
לעסקים חדשים וקיימים בתחומי בריאות ואיכות חיים; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 

                                              

Class: 41 סוג: 41

Peer to peer business coaching services in the field 
of health and wellness; professional business 
coaching services to new and existing businesses in 
the field of health and wellness; providing educational 
mentoring services and programs in the field of 
business growth, business management and 
business development; providing group coaching to 
new and existing businesses in the fields of health 
and wellness; providing classes, seminars, and 
workshops in the field of health and wellness 
business ventures, and distribution of educational 
materials in connection therewith; Providing 
education in the field of health and wellness business 
ventures rendered through video conference; all 
included in class 41.

שירותי אימון עמיתים עסקי בתחום הבריאות ואיכות חיים; 
שירותי אימון עסקי מקצועי לעסקים חדשים וקיימים בתחום 
הבריאות ואיכות חיים; מתן שירותי חונכות לימודיים ותוכנות 
בתחום הצמיחה עסקית, ניהול עסקי ופיתוח עסקי; אספקת 

אימון קבוצתי לעסקים חדשים וקיימים בתחומי בריאות ואיכות 
חיים; אספקת שיעורים, סמינרים, וסדנאות בתחום בריאות 

ויוזמות עסקיות בתחום הבריאות, והפצת חומר הסברה בקשר 
לכך; אספקת חינוך בתחום מיזמי בריאות ועסקי בריאות שניתנו 
באמצעות ועידת וידאו; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 6131/10/2016



 Owners

Name: StartUp Health, LLC

Address: Broadway 2000, 18th Floor, NEW YORK, NY, 
10023, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/10/2014, No. 013324918 האיחוד האירופי, 03/10/2014, מספר 013324918

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

כ"ט תשרי תשע"ז - 6231/10/2016



CODAR

Trade Mark No. 270226 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 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: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for 
application development, deployment, and 
management; computer software for application 
testing; computer software development tools; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לפיתוח יישומים, פריסה וניהול; 
תוכנת מחשב לבדיקת יישומים; כלי פיתוח תוכנת מחשב; 

נמכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

              

Class: 42 סוג: 42

Computer monitoring services that tracks application 
software performance; computer software 
development in the field of application developing 
and testing; consulting services in the field of 
providing online, non-downloadable software and 
applications; consulting services in the field of 
software applications; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for application 
development, deployment, and management; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for application testing; all included in class 
42.

שירותי פיקוח מחשב העוקבים אחר ביצועי יישום תוכנה; פיתוח 
תוכנות מחשב בתחום פיתוח ובדיקת יישומים; שירותי ייעוץ 
בתחום אספקה מקוונת, תוכנה ויישומים שאינן ניתן להורדה; 

שירותי ייעוץ בתחום של יישומי תוכנה; אספקת שימוש זמני של 
תוכנה שלא ניתנת להורדה לפיתוח יישומים, פריסה וניהול; 
אספקת שימוש זמני של תוכנה שלא ניתנת להורדה לבדיקת 

יישום; 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., 11/08/2014, No. 86/362,483 ארה"ב, 11/08/2014, מספר 86/362,483

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 6331/10/2016



Trade Mark No. 270378 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225965 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bernard Sayada

Address: 36 avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris, 
France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbag straps; handbag frames; clutch bags 
[evening handbags]; reticules [handbags]; handbags; 
evening purses [handbags]; Boston bags; handbags 
for travel; leather handbags; handbags of imitation 
leather; handbags, bags made of fabric; synthetic 
bags; purses and wallets; shoulder bags; handbags 
for ladies; bags for men; bandoliers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; the aforesaid goods for 
women, men and children.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/05/2014, No. 1289272 בנלוקס, 09/05/2014, מספר 1289272

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 6431/10/2016



Trade Mark No. 270629 מספר סימן

Application Date 30/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227297 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

There are two parallel stripes next to the words 
"ISIKLAR". One of them has an higher position 
according to the other one. High stripe has a long tail 
which generating "h" letter.
The Turkish word "ISIK" means "LIGHT" or 
"RADIANCE" and Turkish suffix "LAR" makes the 
word plural like English "s" suffix. The Turkish word 
"AMBALAJ" means "PACK.

 Owners

Name: ISIKLAR YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI

Address: Orhan Veli Kanik Caddesi, Çubuklu Mahallesi 
Yakut,Sokak Eryilmaz Plaza, No: 3 Kat 2, Kavacik, 
Istanbul, Turkey

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard materials for packaging.

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

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

Turkey, 03/06/2014, No. 2014/46648 טורקיה, 03/06/2014, מספר 2014/46648

Class: 16 סוג: 16

כ"ט תשרי תשע"ז - 6531/10/2016



ZETASCALE

Trade Mark No. 270673 מספר סימן

Application Date 14/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, 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 ומכשירים מדעיים; התקנים עבור הקלטה, העברה או 
שחזור של קול או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים 

להקלטה; תקליטורים, די.וי.די ומצעי הקלטה דיגיטליים אחרים; 
מנגנונים עבור התקנים מופעלי מטבע; קופות רושמות, מכונות 
חישוב, 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

Advertising, business management, business 
administration, office functions relating to scientific 
apparatus and instruments, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, 
magnetic data carriers, recording discs, compact 
discs, DVD's and other digital recording media, 
computer software, computer memory devices, 
computer peripheral devices, downloadable software, 
downloadable software for mobile devices, disk 
drives for computers, magnetic disks, magnetic data 
media, electronic non-volatile computer storage 
media, encoded magnetic cards, integrated circuit 
cards, optical apparatus and instruments, portable 
communications, media players, computing devices, 
transmitters of electronic signals, flash drives, and 
wafers for integrated circuits; 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 
(purchasing goods and services for other 
businesses); updating and maintenance of data in 
computer databases; all included in class 35

 פרסום, ניהול עסקים, אדמיניסטרציה עסקית, תפקודי משרד 
הקשורים ל- התקנים ומכשירים מדעיים, מכשירים להקלטה, 
העברה או שחזור של קול ותמונות, ושאי נתונים מגנטיים, 
דיסקי הקלטה, תקליטורים, דיוידי ומדיה דיגיטלית אחרת 
להקלטות,תוכנות מחשב,התקני זיכרון למחשב,התקני ציוד 
היקפי למחשב,תוכנה להורדה,תוכנה להורדה למכשירים 
ניידים, כונני דיסקים למחשבים, דיסקים מגנטיים, תקשורת 

נתונים מגנטית, אמצעי אחסון אלקטרוניים למחשב לא נדיפים, 
כרטיסים מגנטיים מוצפנים, כרטיסי מעגלים משולבים, מנגנונים 
וכלים אופטיים, תקשורת ניידת, נגני מדיה, התקני מחשוב, 
משדרים של אותות אלקטרוניים, כונני פלאש, ופרים עבור 
מעגלים משולבים; 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 (רכישה של מוצרים ושירותים עבור עסקים 
אחרים); עדכון ואחזקה של נתונים במאגרי נתונים ממוחשבים; 
הנכללים כולם בסוג  35.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 6631/10/2016



Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, workshops, seminars, 
webinars and conferences, training services provided 
on-line from a computer network; education club 
services; teaching and educational services; 
instruction services; information on education; 
training services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; practical training (demonstration); 
publication of texts, other than publicity texts; 
publication of electronic books and journals on-line; 
arranging and conducting of seminars and 
workshops; all included in class 41.

שירותי חינוך, שהם, סדנאות, ימי עיון, סמינרים מקוונים 
וכנסים, שירותי אימון מקוונים המסופקים דרך רשת מחשבים; 
שירותי מועדון חינוכי; שירותי הוראה וחינוך; שירותי הדרכה; 
מידע על חינוך; שירותי אימון המוענקים באופן מקוון מרשת 
מחשב; הענקת פרסומים אלקטרוניים באופן מקוון, שאינם 

ניתנים להורדה; הענקת סרטי וידאו באופן מקוון, שאינם ניתנים 
להורדה; אימון פרקטי(תצוגה); פרסום של טקסטים, שאינם 
טקסטים פרסומיים; פרסום של ספרים ומגזינים אלקטרוניים 

באופן מקוון; ארגון וניהול של סמינרים ושיעורים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services in the nature of 
system analysis and optimization of non-volatile flash 
memory devices, data centers, hyperscale computer 
systems and cloud computing systems;industrial 
research in the field of system analysis and 
optimization of non-volatile flash memory devices, 
data centers hyperscale computer systems 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 firmware and software; 
monitoring of computer systems by remote access; 
off-site data backup; quality control; recovery of 
computer data; research and development of new 
products for others; server hosting; technical project 
studies; material testing; updating of firmware and 
software; rental of web servers; web site design 
consultancy; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגים בעלי אופי של ניתוחי מערכת 
ואופטימיזציה של התקני זיכרון פלאש לא נדיפים, מרכזי 

נתונים, מערכות מחשב שיכולה לעמוד בצמיחה קריטית של 
נפח מידע ועומסי עבדה ומערכות מיחשוב ענן; מחקר תעשייתי 
בתחום ניתוחי מערכת ואופטימיזציה של התקני זיכרון פלאש 
לא נדיפים, מרכזי נתונים, מערכות מחשב שיכולה לעמוד 

בצמיחה קריטית של נפח מידע ועומסי עבדה ומערכות מיחשוב 
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 של קושחות ותוכנות מחשב; השכרה של שרתי אתר; 

יעוץ פיתוח אתר אינטרנט; הנכללים כולם בסוג  42.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; licensing of 
computer software (legal services); on-line social 
networking services; security consultancy; 
undertaking; all included in class 45.

מתן זיכיון של קניין רוחני; מתן זיכיון של תוכנות מחשב 
(שירותים משפטיים); שירותי רשת חברתית מקוונת; יעוץ 

בטיחות; יזמות; 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)

Benelux, 19/06/2014, No. 1291415 בנלוקס, 19/06/2014, מספר 1291415

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 6731/10/2016



 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

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ט תשרי תשע"ז - 6831/10/2016



Trade Mark No. 270719 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ash International Group Limited

Address: Sea Meadow House, Blackburne Highway,, 
Road Town, Tortola, P.O. Box 116, British Virgin Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; Boots; Fittings of metal for footwear; Gaiters; 
Heels; Clothing; Headgear for wear; Hosiery; 
Scarves; Girdles; all included in class 25.

נעליים; מגפיים; אבזרי מתכת לנעליים; קרסוליות; עקבים; 
ביגוד; כיסויי ראש ללבוש; מוצרי גרביים; צעיפים; מחוכים; 

הנכללים כולם בסוג 25.                             

כ"ט תשרי תשע"ז - 6931/10/2016



Trade Mark No. 270793 מספר סימן

Application Date 18/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227908 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Socionext Inc.

Address: 2-10-23, Shin-Yokohama,Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits; semiconductor chips; computer 
software for controlling and using integrated circuits.

Class: 42 סוג: 42

Design of integrated circuits for others; design of 
semiconductor chips for others; design of computer 
software for others.

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

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

Japan, 29/07/2014, No. 2014-063247 יפן, 29/07/2014, מספר 2014-063247

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 7031/10/2016



Trade Mark No. 270901 מספר סימן

Application Date 21/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Advice Electronics Ltd. שם: אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

Address: עתיר ידע 16, כפר סבא, ישראל כתובת : עתיר ידע 16, כפר סבא, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Berman, Adv.

Address: Amot Mishpat Bl 8 Shaul Hamelech Blvd., Tel 
Aviv, 64733, Israel

שם: גלעד ברמן, עו"ד

כתובת : בית אמות משפט שד' שאול המלך 8, תל אביב, 64733, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing of power system, computer infrastructure 
equipment and solar energy solution; marketing  
enterprise portal , namely,  marketing of software that 
allows customers to use Enterprise Portal Platform .

שיווק של מערכות הספק, ציוד לתשתיות תקשורת מחשבים 
ו-פתרונות לאנרגיה סולארית;  שיווק פורטל ארגוני' דהיינו, 
שיווק תוכנה המאפשרת ללקוח לעשות שימוש בפלטפורמת 
פורטל ארגוני.                                                                 

                          

כ"ט תשרי תשע"ז - 7131/10/2016



Trade Mark No. 270974 מספר סימן

Application Date 03/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228689 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

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

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

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

Liechtenstein, 28/04/2014, No. 2014-296 ליכטנשטיין, 28/04/2014, מספר 2014-296

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 7231/10/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

כ"ט תשרי תשע"ז - 7331/10/2016



Trade Mark No. 270980 מספר סימן

Application Date 16/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228769 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours various shades of 
blue, and white. as shown in the mark.

 Owners

Name: i-novatiXe SPRL

Address: 90, rue Emile Vandervelde, B-7332 Sirault, 
Belgium

(SPRL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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)

Benelux, 02/05/2014, No. 1288879 בנלוקס, 02/05/2014, מספר 1288879

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 7431/10/2016



Trade Mark No. 270987 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228796 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of Latin characters of 
"HAVSTYEAR" and the device of several curves, the 
Latin characters of "HAVSTYEAR" have no meaning.

 Owners

Name: SHANDONG HAVSTYEAR RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: E.&T. Development Zone, Dongying, Shandong 
Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheel tires; automobile tires; pneumatic tires; 
bicycles; automobiles; automobile wheels; repair 
outfits for inner tubes;  trolleys; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail.

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

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

People's Republic of China, 19/03/2014, No. 
14207802

סין, 19/03/2014, מספר 14207802

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תשרי תשע"ז - 7531/10/2016



Trade Mark No. 271009 מספר סימן

Application Date 08/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229129 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN HALI-POWER INDUSTRIAL CO., 
LTD.

Address: 2/F, Building E,DaKan Gongye Rd# 11, Xili, 
Nanshan, Shenzhen, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Navigational instruments; telephone apparatus; 
portable telephones; optical communication 
instruments; walkie-talkie; camcorders; electro-
acoustic assemblies; sound transmitting apparatus; 
telescopes; cameras [photography]; projection 
apparatus; material for electricity mains [wires, 
cables];  galvanic batteries; battery chargers; solar 
batteries; eyeglasses.

כ"ט תשרי תשע"ז - 7631/10/2016



Trade Mark No. 271063 מספר סימן

Application Date 03/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229624 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

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

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

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

Liechtenstein, 28/04/2014, No. 2014-297 ליכטנשטיין, 28/04/2014, מספר 2014-297

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 7731/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the Golden, brown, white, blue 
and green. as shown in the mark.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

כ"ט תשרי תשע"ז - 7831/10/2016



Trade Mark No. 271108 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chase On Development Limited

Address: Flat A, 22/F, Blk 4, Golden Dragon IND CTR, 
182-190 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Kryat Tivon Post, P.O.B. 15, Alony Abba, 
360005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר קרית טבעון, ת.ד. 15, אלוני אבא, 360005, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; food 
storage containers; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח ; מכלים לאחסון מזון; כלי זכוכית, 
פורצלן וכלי חרס שאינם כלולים בסוגים אחרים ; הכל כלול בסוג 
                                                                                .21
                                                                                     

            

כ"ט תשרי תשע"ז - 7931/10/2016



שאטו קלייר מילון

Trade Mark No. 271130 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Groupement Foncier Agricole Des vignobles 
de La Baronne Philippine De Rothschild

Address: Pauillac, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; included in class 33. יינות; הנכללים בסוג 33.           

כ"ט תשרי תשע"ז - 8031/10/2016



Trade Mark No. 271150 מספר סימן

Application Date 09/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229806 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 0001611418 איטליה מספר: 0001611418

Dated 19/02/2014 (Section 16) מיום 19/02/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals; gold; palladium; precious stones; 
jade; jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; 
trinkets [jewellery and imitation jewellery]; charms 
[jewellery and imitation jewellery]; decorative charms 
for cellular phones; threads of precious metal 
[jewellery and imitation jewellery]; bracelets [jewellery 
and imitation jewellery]; necklaces [jewellery and 
imitation jewellery]; lockets [jewellery and imitation 
jewellery]; chains [jewellery and imitation jewellery]; 
rings [jewellery and imitation jewellery]; brooches 
[jewellery and imitation jewellery]; earrings; pins 
[jewellery and imitation jewellery]; ornamental pins; 
tie pins; pendants; cuff links; fancy keyrings of 
precious metals; key chains; key tags of plastic; non-
metal key holders; metal key holders; key rings 
[trinkets or fobs]; badges of precious metal; amulets 
[jewellery and imitation jewellery]; lanyards 
[keycords]; jewellery cases [caskets], not of precious 
metal; jewellery cases [caskets]; shoe ornaments of 
precious metal; hat ornaments of precious metal; key 
rings; decorative boxes made of precious metal; 
precious metal trophies; statues of precious metal; 
figurines [statuettes] of precious metal; statuettes of 
precious metal; works of art of precious metal; 
clocks; wall clocks; watches; alarm clocks; 
chronometers; chronographs [watches]; wrist 
watches; stopwatches; pocket watches; cases for 
clocks and watches; watch bands; watch straps; 
watch chains; watch bracelets.

כ"ט תשרי תשע"ז - 8131/10/2016



Class: 26 סוג: 26

Lanyards [cords] for wear; lace, except embroidery 
lace; lace trimmings; lace and embroidery; laces for 
footwear; lace for edgings; embroidery needles; 
embroidery for garments; ribbons [haberdashery]; 
decorative ribbons; prize ribbons; textile ribbons; 
ornamental ribbons of textile; textile ribbons for 
wrapping; trimmings for clothing; passementerie; 
feathers for ornamentation [passementerie]; edgings 
for clothing; borders and edgings for clothing; 
feathers [clothing accessories]; cords for clothing; 
appliques [haberdashery]; hair ornaments; 
ornamental cloth patches; shoe ornaments, not of 
precious metal; hat ornaments; shoe eyelets; eyelets 
for clothing; hooks [haberdashery]; shoe hooks; 
novelty buttons; buttons for clothing; ornamental 
novelty badges [buttons]; ornamental novelty buttons; 
ornamental novelty badges; badges for wear, not of 
precious metal; brooches [clothing accessories]; 
buckles [clothing accessories]; belt buckles; hair 
buckles; shoe buckles; clothing hooks [fasteners]; zip 
fasteners; zip fasteners for bags; zippers; zippers for 
bags; zipper fasteners; blouse fasteners; dress 
fastenings; press fasteners; shoe fasteners; metal 
fasteners for footwear; slide fasteners; fastenings for 
braces; fastenings for clothing; fastenings for 
suspenders; slide fasteners [zippers]; clasps for 
clothing; belt clasps; pins, other than jewellery; 
ornamental novelty pins, other than jewellery; knitting 
needles; needle cases.

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; video 
game machines; apparatus for games; pocket-sized 
apparatus for playing video games; pocket-sized 
video game machines; pocket-sized electronic game 
machines; hand-held games with liquid crystal 
displays; portable games with liquid crystal displays; 
stand-alone video game machines; arcade video 
game machines; balls for games; counters [discs] for 
games; bladders of balls for games; ring games; 
conjuring apparatus; roulette wheels; skittles 
[games]; shuttlecocks; marionettes; kites; kite reels; 
quoits; toy vehicles; radio-controlled toy vehicles; toy 
cars; kaleidoscopes; toys; toy masks; play balloons; 
toy pistols; dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; 
dolls' clothes; dolls' houses; dolls' rooms; teddy 
bears; spinning tops [toys]; puzzles; jigsaw puzzles; 
parlour games; mobiles [toys]; building blocks [toys]; 
flying discs [toys]; scooters [toys]; rocking horses; 
dominoes; building games; soap bubbles [toys]; 
slides [playthings]; practical jokes [novelties]; butterfly 
nets; scale model vehicles; playing cards; playing 
card cases; dice; draughts [games]; draughtboards; 
backgammon games; checkers [games]; board 
games; chess games; chess sets; chess pieces; 
football chess; checkerboards; chessboards; mah-
jong; bingo cards; bats for games; playing balls; nets 
for sports; race tracks [toys]; darts; swimming pools 
[play articles]; rattles [playthings]; infant rattles; baby 
rattles incorporating teething rings; cot musical toys 
for babies; novelties for parties; cases for play 
accessories; Christmas trees of synthetic materials; 
bells for Christmas trees; decorations for Christmas 
trees; snow globes; plush characters and animals; 

כ"ט תשרי תשע"ז - 8231/10/2016



rubber character toys; construction toys; animated 
and non-animated toy figures; stuffed toys and 
unstuffed toys in the form of plastic character toys; 
puppets; stuffed puppets; plush toys; stuffed toys; 
tables for indoor football; tables for table tennis; golf 
bags, with or without wheels; golf gloves; golf clubs; 
divot repair tools [golf accessories]; billiard cues; 
billiard cue tips; billiard markers; billiard tables; 
billiard balls; tennis nets; tennis ball throwing 
apparatus; tennis rackets; rackets; battledores; ping 
pong rackets; strings for rackets; bowling apparatus 
and machinery; cricket bags; hockey sticks; coin-
operated billiard tables; grip tapes for rackets; skis; 
snow skis; ski edges; ski brakes; ski poles; ski sticks; 
ski wax; ski bindings; shaped covers for ski bindings; 
shaped covers for skis; bags adapted for skis; sole 
coverings for skis; seal skins [coverings for skis]; 
scrapers for skis; bindings for alpine skis; surf skis; 
bob-sleighs; discuses for sports; surf boards; sleighs 
[sports articles]; snow sledges for recreational use; 
sailboards; snowboards; stationary exercise bicycles; 
machines for physical exercises; foils for fencing; 
harpoon guns [sports articles]; bar-bells; appliances 
for gymnastics; fencing weapons; climbers' harness; 
mountaineering equipment, namely, ascenders, 
binding straps, hook and ring combinations, hooks; 
paragliders; skateboards; spring boards [sporting 
articles]; twirling batons; bags especially designed for 
surfboards; harness for sailboards; masts for 
sailboards; paintball guns [sports apparatus]; 
surfboard leashes; starting blocks for sports; sling 
shots [sports articles]; horizontal bars for gymnastics; 
weight lifting belts [sports articles]; parallel bars for 
gymnastics; exercise platforms; poles for pole 
vaulting; jump ropes; batting gloves [accessories for 
games]; fencing gloves; girdles for American football; 
exercise pulleys; exercise benches; skipping ropes; 
body-building apparatus; body-training apparatus; 
archery implements; punching bags; roller skates; in-
line roller skates; ice skates; skating boots with 
skates attached; boxing gloves; baseball gloves; 
gloves for games; snowshoes; swimming belts; 
swimming life rings; swimming boards; swimming 
flippers; swimming floats; arm floats for swimming; 
swimming jackets; hunting game calls; fishing 
tackles; bows for archery; fencing gauntlets.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Italy, 19/02/2014, No. MI2014C001559 MI2014C001559 איטליה, 19/02/2014, מספר

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

כ"ט תשרי תשע"ז - 8331/10/2016



 Owners

Name: MONCLER S.P.A.

Address: Via Stendhal, 47, I-20144 MILANO, 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

כ"ט תשרי תשע"ז - 8431/10/2016



Shamir Arch

Trade Mark No. 271333 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1268259 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 1213500, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, 1213500, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Rotem & Co., Attorneys

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, 
P.O.B. 29671, Tel Aviv, 61296, Israel

שם: שנהב, קונפורטי רותם ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, קומה 4, ת.ד. 29671, 
תל אביב, 61296, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; spectacles frames;  containers for optical 
lenses and spectacles; optical glass; cases, 
packaging, holders, parts and fittings for the 
aforementioned goods; computer software and 
program; all included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים ומכשירים אופטיים; משקפים; 
מסגרות משקפים;  מיכלים לעדשות אופטיות ומשקפיים; זכוכית 
אופטית; קופסאות, מחזיקים, חלקים ואביזרים לטובין הנ"ל; 

תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                                            

כ"ט תשרי תשע"ז - 8531/10/2016



Trade Mark No. 271399 מספר סימן

Application Date 07/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1231295 מספר סימן בינלאומי

 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: 30 סוג: 30

Coffee, flavored coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages and preparations; iced coffee; artificial 
coffee, artificial coffee extracts, artificial coffee-based 
beverages and preparations; chicory (coffee 
substitute); tea, tea extracts, tea-based beverages 
and preparations; iced tea; malt-based preparations 
for human consumption; cocoa and cocoa-based 
beverages and preparations; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based beverages and 
preparations; sugar; biscuits, cookies.

Class: 40 סוג: 40

Recycling and processing of aluminium capsules; 
recycling and treatment of materials and 
components.

Class: 41 סוג: 41

Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; all in connection with sustainability.

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

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

Switzerland, 07/05/2014, No. 658827 שוויץ, 07/05/2014, מספר 658827

Class: 30 סוג: 30

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

כ"ט תשרי תשע"ז - 8631/10/2016



Trade Mark No. 271406 מספר סימן

Application Date 22/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1231389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: José Sáenz Garrido

Address: Camino Cienta, 2, E-26580 Amedo (La Rioja), 
Spain

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

Leather and imitation leather; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas and parasols; walking 
sticks; bags, purses and wallets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts.

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

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

Spain, 24/02/2014, No. M 3112266 M 3112266 ספרד, 24/02/2014, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 8731/10/2016



DUCLEAR

Trade Mark No. 271537 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1252598 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Ducor Petrochemicals B.V.

Address: Merseyweg 24, Botlek-RT, 3197 KG, 
Netherlands

Dutch 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: 1 סוג: 1

Polyethylene resins, unprocessed; polypropylene 
resins, unprocessed; all included in class 1.

שרפי פוליאתילן בלתי מעובדים; שרפי פוליפרופילן בלתי 
מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.                           

כ"ט תשרי תשע"ז - 8831/10/2016



DUPURE

Trade Mark No. 271538 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1277009 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Ducor Petrochemicals B.V.

Address: Merseyweg 24, Botlek-RT, 3197 KG, 
Netherlands

Dutch 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: 1 סוג: 1

Polyethylene resins, unprocessed; polypropylene 
resins, unprocessed; all included in class 1.

שרפי פוליאתילן בלתי מעובדים; שרפי פוליפרופילן בלתי 
מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.                           

כ"ט תשרי תשע"ז - 8931/10/2016



DUSEAL

Trade Mark No. 271539 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1267708 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Ducor Petrochemicals B.V.

Address: Merseyweg 24, Botlek-RT, 3197 KG, 
Netherlands

Dutch 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: 1 סוג: 1

Polyethylene resins, unprocessed; polypropylene 
resins, unprocessed; all included in class 1.

שרפי פוליאתילן בלתי מעובדים; שרפי פוליפרופילן בלתי 
מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.                           

כ"ט תשרי תשע"ז - 9031/10/2016



RICHTEX

Trade Mark No. 271550 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Stratas Foods LLC

Address: 7130 Goodlett Farms Parkway, Suite 200, 
Memphis, 38016, Tennessee, U.S.A.

Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fats, oils and  shortenings;  all included in class 29     
  

שומנים, שמים ושמני מאכל(שורטנינגס); הנכללים כולם בסוג 
.29

כ"ט תשרי תשע"ז - 9131/10/2016



ALINITY

Trade Mark No. 271551 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Control preparations and calibrating fluids for medical 
diagnostic instruments; control preparations and 
calibrating fluids for laboratory instruments used for 
in vitro diagnostic testing and/or analysis; chemical 
reagents for medical diagnosis and/or analysis; all 
included in class 1

תכשירי ביקורת ונוזלי כיול למכשירי אבחון רפואי; תכשירי 
ביקורת ונוזלי כיול למכשירי מעבדה המשמשים לבדיקות ו/או 
ניתוחים במבחנה; מגיבים כימיים לאבחון ו ו/או ניתוח רפואי; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                                       
                                                                                    

                                                              

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic reagents, namely, medical diagnostic 
reagents; diagnostic preparations for medical 
purposes; diagnostic test kits; all included in class 5

מגיבים לאבחון, דהיינו, מגיבים לאבחון רפואי; תכשירים 
אבחוניים למטרות רפואיות; ערכות למבחני אבחון; הנכללים 

כולם בסוג 5.                                                                   
  

כ"ט תשרי תשע"ז - 9231/10/2016



Class: 9 סוג: 9

Laboratory analyzers for measuring, testing and 
analyzing blood, bodily fluids and/or tissue; 
hematology analyzers; clinical chemistry analyzers; 
Immunoassay analyzers; automated clinical 
molecular laboratory instruments; laboratory sample 
extraction instruments; molecular diagnostic systems 
comprised of sequencers, spectrometers, sensors 
and computers, for analysis of nucleic acid 
sequences, nucleic acids, genetic materials, 
infectious agents and/or pathogens; laboratory 
instruments for microbial screening and identification; 
computer software and hardware for identification 
and analysis of nucleic acid sequences, nucleic acids 
for pathogen identity, drug resistance characteristics 
and forensic profiles; laboratory apparatus, namely, 
molecular diagnostic sensors for analysis of nucleic 
acid sequences, nucleic acids, genetic materials, 
infectious agents and/or pathogens, all the above for 
scientific purposes; blood screening instruments for 
scientific and research purposes; computer software 
for front-end processing, instrument control, data 
analysis and reporting for molecular diagnostic 
instruments; computer hardware and software for use 
in the field of medical diagnostics; electronic 
publications, namely, instruction sheets and manuals 
for in vitro diagnostic instruments, laboratory 
automation systems, and related software; data 
management software for medical diagnostic 
instruments; data management software for 
hematology analyzers, clinical chemistry analyzers, 
immunoassay analyzers and blood screening 
instruments; computer software and hardware for 
medical diagnostic instruments; computer software 
and hardware for hematology analyzers, clinical 
chemistry analyzers, immunoassay analyzers and 
blood screening instruments; computer software and 
hardware for managing interface between medical 
diagnostic laboratory instruments; computer software 
and hardware for managing medical diagnostic 
laboratory workflow; laboratory information 
management software and hardware; computer 
software and hardware for monitoring medical 
diagnostic instruments; computer software and 
hardware for monitoring laboratory diagnostic 
instruments; computer software and hardware for 
troubleshooting regarding medical diagnostic 
instruments; computer software and hardware for 
troubleshooting regarding laboratory diagnostic 
instruments; computer software for processing 
diagnostic medical testing data; software for use in 
medical diagnostic testing; hardware for use in 
medical diagnostic testing; hardware and software for 
remote monitoring of in vitro diagnostic instruments; 
all included in class 9.

מנתחים מעבדתיים למדידה, בדיקה וניתוח של דם, נוזלי גוף 
ו/או רקמות; חקר הדם; מנתחי כימיה קלינית; בודקי תבחין 

נוגדני; מכשירי מעבדה מולקולרית קלינית אוטומטיים; מכשירי 
מעבדה להוצאת דגימות; מערכות אבחון מולקולרי המורכבות 
ממרצפים, ספקטרומטרים, חיישנים ומחשבים, לניתוח רצפי 
חומצות גרעין, חומצות גרעין, חומרים גנטיים, גורמים מדבקים 
ו/או פתוגנים; מכשירי מעבדה לסקירה וזיהוי חיידקים; תוכנות 
וחומרות מחשב עבור זיהוי וניתוח של רצפי חומצות גרעין, 
חומצות גרעין לזיהוי פתוגנים, מאפייני עמידות לסמים, 

ופרופילים פורנזיים; מכשירי מעבדה, דהיינו, חיישני אבחון 
מולקולרי לניתוח של רצפי חומצות גרעין, חומצות גרעין, 

חומרים גנטיים, גורמים מדבקים ו/או פתוגנים, כל הנאמר לעיל 
למטרות מדעיות; מכשירים לסקירת דס למטרות מדעיות 
ומחקריות; תוכנות מחשב לעיבוד חזיתי, בקרת מכשירים, 
ניתוח נתונים ודיווח עבור מכשירי אבחון מולקולרי; חומרות 
ותוכנות מחשב לשימוש בתחום האבחון הרפואי; פרסומים 
אלקטרוניים, דהיינו, גיליונות הדרכה ומדריכים עבור מכשירי 
אבחון במבחנה, מערכות אוטומציה מעבדתית, ותוכנות 

קשורות; תוכנות לניהול נתונים עבור מכשירי אבחון רפואי; 
תוכנות לניהול נתונים למנתחי המטולוגיה, מנתחי כימיה 

קלינית, מנתחי תבחין נוגדני וכלי סריקת דם; תוכנות וחומרות 
מחשב עבור מכשירי אבחון רפואי; תוכנות וחומרות מחשב 
עבור מנתחי המטולוגיה, מנתחי כימיה קלינית, מנתחי תבחין 
נוגדני וכלי סריקת דם; תוכנות וחומרות מחשב לניהול ממשק 
בין מכשירי מעבדה לאבחון רפואי; תוכנות וחומרות מחשב 

לניהול זרימת עבודה במעבדות אבחון רפואי; תוכנות וחומרות 
ניהול מידע מעבדתי; תוכנות וחומרות מחשב עבור ניטור 
מכשירי אבחון רפואי; תוכנות וחומרות מחשב עבור ניטור 

מכשירי אבחון מעבדתי; תוכנות וחומרות מחשב עבור פתרון 
בעיות הנוגעות למכשירי אבחון רפואי; תוכנות וחומרות מחשב 
עבור פתרון בעיות הנוגעות למכשירי אבחון מעבדתי; תוכנות 

מחשב לעיבוד נתוני בדיקות רפואיות; תוכנות לשימוש בבדיקות 
אבחון רפואי; חומרות לשימוש בבדיקות אבחון רפואי; חומרות 

ותוכנות עבור ניטור מרחוק של מכשירי אבחון במבחנה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ט תשרי תשע"ז - 9331/10/2016



Class: 10 סוג: 10

Laboratory analyzers for measuring, testing and 
analyzing blood, bodily fluids and/or tissue; medical 
diagnostic instruments for in vitro diagnostic testing 
and/or analysis; hematology analyzers; clinical 
chemistry analyzers; immunoassay analyzers; 
laboratory instruments for in vitro diagnostic testing 
and/or analysis; laboratory equipment for use in the 
field of medical diagnostics; data management and 
laboratory automation systems for use in the field of 
medical diagnostics; Molecular diagnostic 
instruments; laboratory instruments for microbial 
screening and identification; Laboratory apparatus, 
namely, molecular diagnostic sensors for analysis of 
nucleic acid sequences, nucleic acids, genetic 
materials, infectious agents and/or pathogens; all of 
the above for medical purposes; blood screening 
instruments; specimen collection kits used in 
connection with in vitro diagnostics comprising 
sample collection tubes for medical use; cartridges 
containing medical diagnostic reagents; handheld 
and test cartridge blood analysis device containing 
biosensor technology; disposable cartridges that 
perform clinical diagnostic tests, including cardiac 
markers, blood gases, chemistries and electrolytes, 
lactate, coagulation and hematology; all included in 
class 10.

מנתחים מעבדתיים למדידה, בדיקה וניתוח דם, נוזלי גוף ו/או 
רקמות; מכשירים לאבחון רפואי לשם בדיקות ו/או ניתוחים 
במבחנה; מנתחי דם; מנתחי כימיה קלינית; מנתחי תבחין 

נוגדני; מכשירי מעבדה לבדיקות ו/או ניתוחי אבחונים במבחנה; 
ציוד מעבדה לשימוש בתחום האבחון הרפואי; מערכות ניהול 
נתונים ואוטומציית מעבדה לשימוש בתחום האבחון הרפואי; 
מכשירים לאבחון מולקולרי; מכשירי מעבדה לסריקה וזיהוי של 
חיידקים; התקני מעבדה, דהיינו, חיישני אבחון מולקולרי לשם 
ניתוח של רצפי חומצות גרעין, חומצות גרעין, חומרים גנטיים, 

גורמים מדבקים ו/או פתוגנים; כל הנאמר לעיל למטרות 
רפואיות; מכשירים לסקירת דם; ערכות לאיסוף דגימות 

המשמשות בקשר לאבחון במבחנה המורכבות ממבחנות איסוף 
דגימות לשימוש רפואי; סוללות המכילות מגיבים לאבחון רפואי; 
התקן לניתוח דם לכף היד וסוללת בחינה המכיל טכנולוגיית 

גלאי ביולוגי (ביוסנסור); סוללות חד פעמיות המבצעות בדיקות 
אבחון קליני, כולל סמנים לבביים, גזים בדם, כימיות 

ואלקטרוליטים, חומצת חלב, קרישיות והמטולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 37 סוג: 37

Technical support services in the field of medical 
diagnostics; providing technical support services for 
medical diagnostic instruments; operational 
monitoring of blood, bodily fluid and tissue testing 
instruments and related data; providing technical 
support services for medical diagnostic instruments; 
providing remote or on-site electronic troubleshooting 
services for laboratories in the field of in vitro 
diagnostics; providing operational monitoring services 
for laboratory and medical instruments; providing 
installation, maintenance and repair services for 
medical diagnostic instruments; providing installation, 
maintenance and repair services for laboratory 
instruments

שירותי תמיכה טכנית בתחום האבחון הרפואי; אספקת שירותי 
תמיכה טכנית למכשירי אבחון רפואי; ניטור תפעולי של מכשירי 
בדיקות דם, נוזלי גוף ורקמות ונתונים קשורים; אספקת שירותי 
תמיכה טכנית למכשירי אבחון רפואי; אספקת שירותי פתרון 
בעיות אלקטרוניים מרחוק או באתר למעבדות בתחום אבחון 

במבחנה; אספקת שירותי ניטור תפעוליים למכשירים 
מעבדתיים ורפואיים; אספקת שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון 
למכשירי אבחון רפואיים; אספקת התקנה, שירותי אחזקה 

ותיקונים למכשירי מעבדה.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט תשרי תשע"ז - 9431/10/2016



 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

Class: 42 סוג: 42

Providing technical support services regarding in vitro 
diagnostic laboratory instruments, laboratory 
automation systems, and related software and 
hardware; providing technical support regarding 
laboratory software in the field of in vitro diagnostics; 
providing remote electronic troubleshooting services 
for laboratories in the field of in vitro diagnostics; 
providing operational monitoring services for 
laboratory equipment in the field of in vitro 
diagnostics; remote monitoring of diagnostic 
laboratory systems; providing remote electronic 
monitoring of in vitro diagnostic equipment and 
laboratory automation systems; providing a web-
based software platform for laboratory and diagnostic 
equipment information management, monitoring and 
analysis in the field of in vitro diagnostics; software 
as a service (SAAS) services featuring software for 
use in managing data and information in the field of 
in vitro diagnostics; all included in class 42

אספקת שירותי תמיכה טכנית לגבי כלים מעבדתיים לאבחון 
במבחנה, מערכות אוטומציה למעבדה, ותוכנות וחומרות 

קשורות; אספקת תמיכה טכנית הנוגעת לתוכנות מעבדתיות 
בתחום אבחון במבחנה; אספקת שירותי פתרון בעיות 

אלקטרוניים מרחוק עבור מעבדות בתחום אבחון במבחנה; 
אספקת שירותי ניטור תפעול למכשירי אבחון רפואי בתחום של 
אבחון במבחנה; ניטור מרחוק על מערכות אבחון מעבדתי; 
אספקת פיקוח אלקטרוני מרחוק של ציוד אבחון במבחנה 
ומערכות אוטומציית מעבדה; אספקת פלטפורמת תוכנה 

אינטרנטית עבור ניהול מידע, ניטור וניתוח של ציוד מעבדתי 
ואבחוני בתחום אבחון במבחנה; שירותי תוכנה כשירות 

(אס-איי-איי-אס) בעלי תוכנות לשימוש בניהול נתונים ומידע 
בתחום האבחון הרפואי; הנכללים כולם בסוג 42.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 44 סוג: 44

Medical diagnostics services; medical services for the 
diagnosis of conditions of the human body; in vitro 
diagnostics services; molecular diagnostics services; 
medical testing for diagnostic or treatment purposes; 
managing patient medical testing, namely, medical 
diagnostic testing, monitoring and reporting services; 
data and information management, tracking, 
analyzing and reporting in the field of medical 
diagnostics; medical diagnostic testing, monitoring, 
analyzing and reporting services; providing 
information in the field of medical diagnostics; 
providing information relating to diagnosis, monitoring 
and treatment of medical conditions; providing 
information in the field of medical diagnostics 
regarding laboratory operations, laboratory 
workflows, laboratory automation, laboratory 
software, informatics, medical diagnostic instruments, 
laboratory instruments, medical diagnostic reagents 
and assays; consulting in the fields of medical 
diagnostics, molecular diagnostics and in vitro 
diagnostics

שירותי אבחון רפואי; שירותים רפואיים לאבחון מצבים של הגוף 
האנושי; שירותי אבחון במבחנה; שירותי אבחון מולקולרי; 
בדיקות רפואיות למטרות אבחון או טיפול; ניהול בדיקות 

רפואיות למטופלים, דהיינו, שירותי בדיקות אבחון רפואי, ניטור 
ודיווח; ניהול, מעקב, ניתוח ודיווח על נתונים ומידע בתחום 

האבחון הרפואי; שירותי בדיקות, ניטור, ניתוח ודיווח של אבחון 
רפואי; אספקת מידע בתחום האבחון הרפואי; אספקת מידע 
הנוגע לאבחון, ניטור וטיפול במצבים רפואיים; אספקת מידע 
בתחום האבחון הרפואי בנוגע לפעילות מעבדה, זרימות 
העבודה במעבדה, אוטומציה במעבדה, תוכנות מעבדה, 

אינפורמטיקה, מכשירי אבחון רפואי, מכשירי מעבדה, מגיבים 
לאבחון רפואי ומבחני אבחון; ייעוץ בתחומי האבחון הרפואי, 

אבחונים מולקולריים ואבחון במבחנה.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 9531/10/2016



Trade Mark No. 271712 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nes grill bar LTD שם: נס גריל בר בע"מ

Address: Hasoreg 1, Jerusalem, 9414501, Israel כתובת : הסורג 1, ירושלים, 9414501, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Chachkes, Simon & Co.

Address: Keren Hayesod 38, Jerusalem, 9214915, Israel

שם: צ'צ'קס, סימון ושות'

כתובת : קרן היסוד 38, ירושלים, 9214915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, fast food restaurants, catering for food 
and drink; all included in class 43.

מסעדות, מסעדות מזון מהיר, שירותי הסעדה למזון ושתייה, 
הנכללים כולם בסוג 43.                                 

כ"ט תשרי תשע"ז - 9631/10/2016



Trade Mark No. 271740 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eshbal Functional Food Agricultural 
Cooperative Society Ltd.

שם: אשבל מזון פונקציונלי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: M.P. Menashe, Kibbutz Ma'anit, 37855, Israel כתובת : ד.נ. מנשה, מענית, 37855, ישראל

Name: Mazor Cooking and Entrepreneurship LTD שם: מזור ייזום ובישולים בע"מ

Address: Tel Chai 7/1, Raanana, 4340507, Israel כתובת : תל חי 7/1, רעננה, 4340507, ישראל

חברה פרטית

Name: Einat Mazor שם: עינת מזור

Address: Tel Chai 7/1, Raanana, 4340507, Israel כתובת : תל חי 7/1, רעננה, 4340507, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Assaf Tomer, Adv.

Address: 11Menachem Begin Rd. Rogovin- Tidhar Tower 
23th Fl, Ramat Gan, 5268104, Israel

שם: אסף תומר, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 11 מגדל רובין תדהר קומה 23, רמת גן, 
5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tapioca and sago; flour ; bread, pastry ; baking-
powder; all the products that aforementioned are 
glutten free.

טפיוקה וסגו; קמח ; לחם, דברי מאפה ; אבקת אפיה; כל 
המוצרים המוזכרים ללא גלוטן.                                           

                          

כ"ט תשרי תשע"ז - 9731/10/2016



BIAL

Trade Mark No. 271751 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bial - Portela & Cª., S.A.

Address: A Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 
Mamede do Coronado, Portugal

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 and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; מזון וחומרים דיאטטיים מותאמים לשימוש רפואי 

ווטרינרי, מזון לתינוקות; תוספי תזונה לבני אדם ולבעלי חיים; 
פלסטרים, חומרי חבישה; חומרים לעצירת שיניים, שעווה 
דנטאלית; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי 

פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

                                                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 9831/10/2016



Kidsme

Trade Mark No. 271752 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Swift Sino Limited

Address: Flat B, 9/F, Gee Luen Chang, Ind. bldg. No.11  
Yuk Yat Street, Tokwawan, Kowloon, Hong Kong, 
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: 10 סוג: 10

Teething rings; babies’ bottles; feeding bottles; breast 
pumps; teats; babies’ pacifiers [teats]; dummies 
[teats] for babies; pacifiers for babies; feeding bottle 
valves; feeding bottle teats; babies feeding pacifier, 
i.e a plastic feeding apparatus for personal use, 
comprising a food container with a pressure operated 
manual  food processor with pinholes at its edge; all 
included in class 10.

טבעות הצמחת שיניים; בקבוקי תינוקות; בקבוקי האכלה; 
משאבות שד; פטמות; מוצצים לתינוקות [פטמות]; בובות 

[פטמות] לתינוקות; מוצצים לתינוקות; שסתומי בקבוקי האכלה; 
פטמות בקבוקי האכלה; מוצץ האכלה לתינוקות, שהוא מנגנון 
פלסטיק להאכלה לשימוש אישי הכולל כלי קיבול שבקצהו 
מסננת ידנית המופעלת בלחץ ומעבדת מזון דרך נקבים; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                                                                    

    

Class: 21 סוג: 21

Bottles; Utensils for household purposes; cups; 
tableware, other than knives, forks and spoons; Jugs; 
pitchers; closures for pot lids; domestic grinders, non-
electric; Mills for domestic purposes, hand operated; 
Strainers; Beaters, non-electric; Heaters for feeding 
bottles, nonelectric; Kitchen utensils; Mixing spoons 
[kitchen utensils]; glass flasks [containers]; painted 
glassware; combs; brushes; brushes for cleaning 
tanks and containers; toothbrushes; Vacuum bottles; 
Heat-insulated containers; Vessels of metal for 
making ices and iced drinks; tissue box covers; 
cotton ball dispensers; cotton waste for cleaning; all 
included in class 21.

בקבוקים; כלים למטרות ביתיות; כוסות; כלי שולחן, מלבד 
סכינים, מזלגות וכפות; כדים; קנקנים; סוגרים למכסי סירים; 
מטחנות ביתיות, לא חשמליות; מטחנות למטרות ביתיות, 
המופעלות ידנית; מסננות; מקצפות, לא חשמליות; מחממי 
בקבוקי האכלה, לא חשמליים; כלי מטבח; כפות ערבוב [כלי 

מטבח]; צלוחיות זכוכית [מיכלים]; כלי זכוכית צבועים; מסרקים; 
מברשות; מברשות לניקוי טנקים ומיכלים; מברשות שיניים; 
בקבוקי ואקום; מיכלי בידוד; כלי מתכת להכנת גלידות 

ומשקאות קרים; מכסי תיבות טישיו; התקני צמר גפן; שאריות 
כותנה לניקוי; הנכללים כולם בסוג 21.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 28 סוג: 28

Toys; games; playthings; novelties; rattles 
[playthings]; stacking cups; playing cards; festive 
decorations and artificial christmas trees; baby 
playthings; all included in class 28.

צעצועים; משחקים; דברי משחק; חידושים; רעשנים [דברי 
משחק]; כוסות ערימה; קלפי משחק; קישוטים חגיגיים ועצי חג 
מולד מלאכותיים; דברי משחק לתינוק; הנכללים כולם בסוג 28. 

                                           

כ"ט תשרי תשע"ז - 9931/10/2016



SUNDANCETV

Trade Mark No. 271761 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Audio and video broadcasting; television 
broadcasting services; cable television broadcasting 
services; webcasting services; internet broadcasting 
services; Internet protocol television (IPTV) and over 
the top (OTT) transmission services; streaming of 
audio, visual and audiovisual material via a global 
computer network; video-on-demand transmission 
services; satellite transmission services; wireless 
broadcasting; mobile media services in the nature of 
electronic transmission of entertainment media 
content; broadcast services, namely, broadcasting of 
television programming via television, cable, satellite, 
global computer network, audio and video media, 
wireless communications, wired communications, 
Internet protocol television (IPTV) and over the top 
(OTT) content delivery methods; and 
communications services;  all included in class 38

שידור וידאו ואודיו; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי שידור 
טלוויזיה בכבלים; שירותי שידור ברשת; שירותי שידור 

באינטרנט; שירותי טלוויזיית פרוטוקול אינטרנט[איי.פי.טי.וי] 
ושידורי אובר דה טופ [או.טי.טי.]; הזרמה של חומר אודיו, 

חזותי ואודיו חזותי באמצעות רשת מחשבים גלובלית; שירותי 
שידור וידאו לפי דרישה; שירותי שידור בלווין;  שידור אלחוטי; 
שיותי מדיה ניידים בצורה של שידור אלקטרוני של תכני מדיה 
ובידור; שירותי שידור, במיוחד שידורים של תוכניות טלוויזיה 
באמצעות הטלוויזיה, כבלים, לווין, רשת מחשבים גלובלית, 

מדיית אודיו ווידאו, תקשורת אלחוטית, תקשורת קווית, ושיטות 
שליחת תוכן בטלוויזיית פרוטוקול אינטרנט (איי.פי.טי.וי) ואובר 
דה טופ (או.טי.טי); ושירותי תקשורת;  הנכללים כולם בסוג 38  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 10031/10/2016



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, the production and 
distribution of television programs and motion 
pictures; entertainment media production services for 
motion pictures, television and Internet; television 
programming services; cable television programming; 
programming on a global computer network; ongoing 
Internet Protocol Television (IPTV) and over the top 
(OTT) entertainment programming segments in the 
fields of drama, reality programming, comedy, action, 
adventure, documentaries, suspense and animation; 
providing news and information in the field of 
entertainment by means of a global computer 
network, television, cable, satellite and wireless 
communication devices; entertainment services in 
the nature of providing entertainment programming 
and content, namely, on-going television shows, 
motion pictures and related video clips, graphics and 
information in the fields of drama, reality 
programming, comedy, action, adventure, 
documentaries, suspense and animation; providing 
ongoing television programs in the fields of drama, 
reality programming, comedy, action, adventure, 
documentaries,
suspense and animation; entertainment services, 
namely, the provision of continuing shows featuring 
drama, reality programming, comedy, action, 
adventure, documentaries, suspense and animation 
delivered by television, cable, satellite, the Internet, 
audio and video media, wireless communications and 
wired communication; entertainment services in the 
nature of an on-going fictional dramatic television 
series; entertainment information; providing a website 
featuring entertainment information; interactive online 
entertainment in the nature of a website containing 
photographic, video and prose presentations, film 
clips and other multimedia materials featuring an 
ongoing television series; online journals, namely 
blogs featuring entertainment and television; 
providing online newsletters in the field of 
entertainment and television via e-mail; providing 
online computer games, video games and electronic 
games; entertainment services, namely, compiling 
and publishing music playlists; providing a website 
featuring links to musical sound recordings; providing 
online information in the field of music; entertainment 
services, namely, the arranging and conducting of 
contests; organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes; entertainment services in 
the nature of conducting exhibitions and conventions 
concerning television and television characters; 
entertainment in the nature of personal appearances 
by celebrities, entertainment personalities and 
costumed character; fan club services; and 
entertainment services; all included in class 41

שירותי בידור, במיוחד ההפקה וההפצה של תוכניות טלוויזיה 
וסרטים; שירותי הפקת מדיה ובידור לסרטים, טלוויזיה 

ואינטרנט; שירותי תוכניות טלוויזיה; תוכניות טלוויזיה בכבלים; 
תוכניות ברשת תקשורת מחשבים; מקטעי תוכניות טלוויזיה 
מתמשכות בטלוויזיית פרוטוקול אינטרנט (איי.פי.טי.וי) ואובר 
דה טופ (או.טי.טי) בתחום הדרמה, תכניות ריאליטי, קומדיה, 
פעולה, הרפתקה, דוקומנטרי, מתח ואנימציה; מתן חדשות 
ומידע בתחום הבידור באמצעות רשת מחשבים גלובלית, 
טלוויזיה, כבלים, לווין, ומכשירי תקשורת אלחוטיים; שירותי 
בידור בצורה של מתן תוכניות בידור ותוכן, במיוחד מופעי 
טלוויזיה מתמשכים, סרטים ווידאו קליפים קשורים, גרפיקה 
ומידע בתחום הדרמה, תוכניות ריאליטי, קומדיה, פעולה, 

הרפתקה, דוקומנטרי, מתח, ואנימציה; מתן תוכניות טלוויזיה 
מתמשכות בתחום הדרמה, תוכניות ריאליטי, קומדיה, פעולה, 
הרפתקה, דוקומנטרי, מתח ואנימציה; שירותי בידור, במיוחד 
אספקתם של מופעים מתמשכים הכוללים דרמה, תוכניות 
ריאליטי, קומדיה, פעולה, הרפתקה, דוקומנטרי, מתח, 
ואנימציה המסופקים באמצעות טלוויזיה, כבלים, לווין, 

האינטרנט, מדיית אודיו ווידאו, תקשורת אלחוטית ותקשורת 
קווית; שירותי בידור בצורה של סדרות טלוויזיה דרמטיות 

מתמשכות; מידע בידור; אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע 
בידור; בידור מקוון אינטראקטיבי בצורה של אתר אינטרנט 
המכיל תצלומים, וידאו ומצגות פרוזה, קטעי סרטים, וחומרי 
מולטימדיה הכוללים סדרות טלוויזיה מתמשכות; כתבי עת 
מקוונים, במיוחד בלוגים הכוללים בידור וטלוויזיה; אספקת 
עלונים מקוונים בתחום הבידור והטלוויזיה באמצעות הדואר 
האלקטרוני; אספקת משחקי מחשב מקוונים, משחקי וידאו 

ומשחקים אלקטרוניים; שירותי בידור, במיוחד, עריכה ופרסום 
של רשימות השמעה מוזיקליים;  אספקת אתר אינטרנט הכולל 
קישורים להקלטות קוליות מוזיקליות; אספקת מידע מקוון 
בתחום המוזיקה; שירותי בידור, במיוחד ארגונן וניהולן של 
תחרויות; ארגונן ועריכתן של תצוגות למטרות בידור; שירותי 
בידור בצורה של ניהול תצוגות וכנסים בנוגעים לטלוויזיה 
ודמויות טלוויזיוניות; בידור בצורה של הופעות אישיות של 

סלבריטאים, אושיות בידור ודמויות מחופשות; שירותי מועדון 
מעריצים; ושירותי בידור הנכללים כולם בסוג 41                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

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

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)
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U.S.A., 29/08/2014, No. 86/381205 ארה"ב, 29/08/2014, מספר 86/381205

Class: 38 סוג: 38

Audio and video broadcasting; television broadcasting 
services; cable television broadcasting services; 
webcasting services; internet broadcasting services; 
Internet protocol television (IPTV) and over the top 
(OTT) transmission services; streaming of audio, 
visual and audiovisual material via a global computer 
network; video-on-demand transmission services; 
satellite transmission services; wireless broadcasting; 
mobile media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content; 
broadcast services, namely, broadcasting of 
television programming via television, cable, satellite, 
global computer network, audio and video media, 
wireless communications, wired communications, 
Internet protocol television (IPTV) and over the top 
(OTT) content delivery methods; all included in class 
38

שידור וידאו ואודיו; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי שידור 
טלוויזיה בכבלים; שירותי שידור ברשת; שירותי שידור 

באינטרנט; שירותי טלוויזיית פרוטוקול אינטרנט[איי.פי.טי.וי] 
ושידורי אובר דה טופ [או.טי.טי.]; הזרמה של חומר אודיו, חזותי 
ואודיו חזותי באמצעות רשת מחשבים גלובלית; שירותי שידור 
וידאו לפי דרישה; שירותי שידור בלווין;  שידור אלחוטי; שיותי 
מדיה ניידים בצורה של שידור אלקטרוני של תכני מדיה ובידור; 
שירותי שידור, במיוחד שידורים של תוכניות טלוויזיה באמצעות 
הטלוויזיה, כבלים, לווין, רשת מחשבים גלובלית, מדיית אודיו 
ווידאו, תקשורת אלחוטית, תקשורת קווית, ושיטות שליחת תוכן 

בטלוויזיית פרוטוקול אינטרנט (איי.פי.טי.וי) ואובר דה טופ 
(או.טי.טי); הנכללים כולם בסוג 38                                       
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, the production and 
distribution of television programs and motion 
pictures; entertainment media production services for 
motion pictures, television and Internet; television 
programming services; cable television programming; 
programming on a global computer network; ongoing 
Internet Protocol Television (IPTV) and over the top 
(OTT) entertainment programming segments in the 
fields of drama, reality programming, comedy, action, 
adventure, documentaries, suspense and animation; 
providing news and information in the field of 
entertainment by means of a global computer 
network, television, cable, satellite and wireless 
communication devices; entertainment services in the 
nature of providing entertainment programming and 
content, namely, on-going television shows, motion 
pictures and related video clips, graphics and 
information in the fields of drama, reality 
programming, comedy, action, adventure, 
documentaries, suspense and animation; providing 
ongoing television programs in the fields of drama, 
reality programming, comedy, action, adventure, 
documentaries,
suspense and animation; entertainment services, 
namely, the provision of continuing shows featuring 
drama, reality programming, comedy, action, 
adventure, documentaries, suspense and animation 
delivered by television, cable, satellite, the Internet, 
audio and video media, wireless communications and 
wired communication; entertainment services in the 
nature of an on-going fictional dramatic television 
series; entertainment information; providing a website 
featuring entertainment information; interactive online 
entertainment in the nature of a website containing 
photographic, video and prose presentations, film 
clips and other multimedia materials featuring an 
ongoing television series; online journals, namely 
blogs featuring entertainment and television; 
providing online newsletters in the field of 
entertainment and television via e-mail; providing 
online computer games, video games and electronic 
games; entertainment services, namely, compiling 
and publishing music playlists; providing a website 
featuring links to musical sound recordings; providing 
online information in the field of music; entertainment 
services, namely, the arranging and conducting of 
contests; organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes; entertainment services in the 
nature of conducting exhibitions and conventions 
concerning television and television characters; 
entertainment in the nature of personal appearances 
by celebrities, entertainment personalities and 
costumed character; fan club services; all included in 
class 41

שירותי בידור, במיוחד ההפקה וההפצה של תוכניות טלוויזיה 
וסרטים; שירותי הפקת מדיה ובידור לסרטים, טלוויזיה 

ואינטרנט; שירותי תוכניות טלוויזיה; תוכניות טלוויזיה בכבלים; 
תוכניות ברשת תקשורת מחשבים; מקטעי תוכניות טלוויזיה 

מתמשכות בטלוויזיית פרוטוקול אינטרנט (איי.פי.טי.וי) ואובר דה 
טופ (או.טי.טי) בתחום הדרמה, תכניות ריאליטי, קומדיה, 
פעולה, הרפתקה, דוקומנטרי, מתח ואנימציה; מתן חדשות 
ומידע בתחום הבידור באמצעות רשת מחשבים גלובלית, 
טלוויזיה, כבלים, לווין, ומכשירי תקשורת אלחוטיים; שירותי 
בידור בצורה של מתן תוכניות בידור ותוכן, במיוחד מופעי 
טלוויזיה מתמשכים, סרטים ווידאו קליפים קשורים, גרפיקה 
ומידע בתחום הדרמה, תוכניות ריאליטי, קומדיה, פעולה, 

הרפתקה, דוקומנטרי, מתח, ואנימציה; מתן תוכניות טלוויזיה 
מתמשכות בתחום הדרמה, תוכניות ריאליטי, קומדיה, פעולה, 
הרפתקה, דוקומנטרי, מתח ואנימציה; שירותי בידור, במיוחד 
אספקתם של מופעים מתמשכים הכוללים דרמה, תוכניות 

ריאליטי, קומדיה, פעולה, הרפתקה, דוקומנטרי, מתח, ואנימציה 
המסופקים באמצעות טלוויזיה, כבלים, לווין, האינטרנט, מדיית 
אודיו ווידאו, תקשורת אלחוטית ותקשורת קווית; שירותי בידור 
בצורה של סדרות טלוויזיה דרמטיות מתמשכות; מידע בידור; 

אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע בידור; בידור מקוון 
אינטראקטיבי בצורה של אתר אינטרנט המכיל תצלומים, וידאו 
ומצגות פרוזה, קטעי סרטים, וחומרי מולטימדיה הכוללים 

סדרות טלוויזיה מתמשכות; כתבי עת מקוונים, במיוחד בלוגים 
הכוללים בידור וטלוויזיה; אספקת עלונים מקוונים בתחום 
הבידור והטלוויזיה באמצעות הדואר האלקטרוני; אספקת 

משחקי מחשב מקוונים, משחקי וידאו ומשחקים אלקטרוניים; 
שירותי בידור, במיוחד, עריכה ופרסום של רשימות השמעה 
מוזיקליים;  אספקת אתר אינטרנט הכולל קישורים להקלטות 

קוליות מוזיקליות; אספקת מידע מקוון בתחום המוזיקה; שירותי 
בידור, במיוחד ארגונן וניהולן של תחרויות; ארגונן ועריכתן של 
תצוגות למטרות בידור; שירותי בידור בצורה של ניהול תצוגות 
וכנסים בנוגעים לטלוויזיה ודמויות טלוויזיוניות; בידור בצורה של 

הופעות אישיות של סלבריטאים, אושיות בידור ודמויות 
מחופשות; שירותי מועדון מעריצים; הנכללים כולם בסוג 41       
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 Owners

Name: SUNDANCE ENTERPRISES, INC.

Address: 3000 North University Avenue, Suite 250, 
Provo, Utah, 84604, U.S.A.

(a Utah corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 10431/10/2016



Trade Mark No. 271867 מספר סימן

Application Date 03/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0920535 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Redland Engineering Limited

Address: Regent House, Surrey, Dorking RH4 1TG, 
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: 6 סוג: 6

Metallic building materials for roof building, tiles, 
prefabricated roof elements, roofing accessories, 
gutter systems, covering elements for ridge, hip and 
valley, roof ventilation units, underlays, roof windows, 
skylights, abutments, eaves, fixing elements, safety 
systems, snow guard systems, roof outlets.

Class: 17 סוג: 17

Insulating materials, plastic fittings, underlays, 
insulating tapes, insulating fabrics, non-conducting 
materials for retaining heat, sealants, soundproofing 
materials, plastic compounds, all for use in roofing.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials for roof building, tiles, 
prefabricated roof elements, roofing accessories, 
gutter systems, covering elements for ridge, hip and 
valley, roof ventilation units, vent pipes, underlays, 
roof windows, skylights, insulation, abutments, 
eaves, fixing elements, safety systems, snow guard 
systems, roof outlets.

Class: 37 סוג: 37

Services in roofing industry, installation, repair and 
advisory services.
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Trade Mark No. 271960 מספר סימן

Application Date 20/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1233480 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools all for domestic 
purposes; electrical kitchen appliances for chopping, 
grinding, crushing, whisking and milling; washing 
machines; compressors for washing machines; 
dishwashers; spin dryers; machines for the 
preparation of food and beverages; electric kitchen 
machines; electric can openers; electric knives and 
sharpeners; machines for cleaning and washing 
carpets and upholstery; electrical machines for 
cleaning floors; sewing, embroidering and knitting 
machines; ironing machines; waste disposal 
machines; electric polishing machines for household 
purposes; vacuum cleaners; portable electric 
presses; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 8 סוג: 8

Tools and appliances included in this class used for 
personal care in shaving, depilation, manicure, 
pedicure and beauty-care; razors; hair trimmers; hair 
straighteners; hair curling implements; scissors; 
electric and non-electric irons; electrical hair 
trimmers, electrical hair clippers, electrical epilating 
devices, electrical men's razors, electrical women's 
razors; electric flat irons.

כ"ט תשרי תשע"ז - 10631/10/2016



Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments, indicators and 
laboratory materials including those for scientific 
research in laboratories other than for medical use; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; sound and video recording, 
amplifying, reproducing and transmitting apparatus 
and instruments; tape and tape cassette recorders 
and playback machines; optical disk recorders and 
playback machines; record playing apparatus and 
instruments; loud speakers; earphones and 
headphones; radios, radio receivers and radio signal 
tuners; video recorders and video playback 
machines; video cameras; television apparatus and 
instruments; remote control apparatus and 
instruments; optical, photographic and 
cinematographic apparatus and instruments; 
telecommunications and telephone apparatus and 
instruments; aerials; satellite broadcast receiving 
apparatus and instruments; cash registers; electronic 
calculators; computers and printers; computer 
software; tapes, disks and wires for the storage of 
audio, video or computer data for use with domestic 
appliances; magnetic and optical data carriers and 
software recorded in these; downloadable electronic 
publications, recorded to magnetic and optical media; 
magnetic/optical cards; antennas, satellite dishes, 
amplifiers and their parts; counters measuring 
amount of consumption in units and time; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity including cables used for electric and 
electronic purposes; batteries, accumulators, anodes 
and cathodes; apparatus for warning and alarms 
other than for vehicles, electric bells; cash registers; 
apparatus and peripheral devices for data 
processing; telecommunication apparatus and 
devices; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 11 סוג: 11

Heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuel 
stoves; water and gas heaters; central heating 
boilers; cooling and freezing apparatus, appliances 
and containers; refrigerators; freezers; ice-cream 
machines; air conditioning, air cooling and ventilation 
apparatus and instruments; water dispensers; 
devices for cooking; devices for heating and 
preparing food including electric ovens, microwave 
ovens, gas ovens; electric tea and coffee makers; 
hobs; extractor fans; extractor hoods for kitchens; 
electric apparatus for making beverages; 
installations, apparatus, appliances and utensils all 
for cooking; cookers; stoves, ovens, microwave 
ovens, toasters and griddles; barbecues and grills; 
hair dryers; electric laundry dryers; hand dryers; 
heating and water heating installations and 
apparatus; apparatus for drying and airing clothes; 
electric hair dryers; electric kettles; machines for 
drying and airing clothes; water softening apparatus; 
water purifying apparatus; water purification 
installations; industrial type cooking, drying and 
cooling installations; portable steamers for fabrics; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

כ"ט תשרי תשע"ז - 10731/10/2016



Class: 28 סוג: 28

Games apparatus adapted for use with television 
receivers.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale of machines and machine tools 
all for domestic purposes, washing machines and 
compressors for washing machines, machines for 
drying and airing clothes, dishwashers, machines for 
the preparation of food and beverages, electric 
kitchen machines, electric can openers, electric 
knives and sharpeners; retail and wholesale of 
machines for cleaning and washing carpets and 
upholstery; retail and wholesale of sewing, 
embroidering and knitting machines, ironing 
machines; waste disposal machines, electric 
polishing machines for household purposes, vacuum 
cleaners; retail and wholesale of electrical hair 
trimmers, electrical hair clippers, electrical epilating 
devices, electrical men's razors, electrical women's 
razors; retail and wholesale of electrical and 
electronic apparatus and instruments, sound and 
video recording, amplifying, reproducing and 
transmitting apparatus and instruments, tape and 
tape cassette recorders and playback machines, 
optical disk recorders and playback machines, record 
playing apparatus and instruments; retail and 
wholesale of loud speakers, earphones and 
headphones, radios, radio receivers and radio signal 
tuners, video recorders and video playback 
machines, video cameras, television apparatus and 
instruments, remote control apparatus and 
instruments, optical, photographic and 
cinematographic apparatus and instruments; retail 
and wholesale of telecommunications and telephone 
apparatus and instruments, aerials, satellite 
broadcast receiving apparatus and instruments, 
games apparatus adapted for use with television 
receivers, electric flat irons, portable steamers for 
fabrics, cash registers, electronic calculators; retail 
and wholesale of computers and printers, computer 
software, tapes, disks and wires for the storage of 
audio, video or computer data for use with domestic 
appliances, electric irons and presses; retail and 
wholesale of apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, cooling and 
freezing apparatus, appliances and containers, 
refrigerators, freezers, air conditioning, air cooling 
and ventilation apparatus and instruments; retail and 
wholesale of electric apparatus for making 
beverages, installations, apparatus, appliances and 
utensils all for cooking, stoves, ovens, microwave 
ovens, toasters and griddles, barbecues and grills, 
electric apparatus; retail and wholesale of appliances 
and utensils for the care of the skin and the hair, hair 
dryers, heating and water heating installations and 
apparatus, lamps, apparatus for drying and airing 
clothes, electric hair dryers, electric kettles, central 
heating boilers, electric apparatus for making 
beverages, alarms; retail and wholesale of parts and 
fittings for all the aforesaid goods; providing the 
aforementioned services on the internet or world 
wide web or by a mail-order catalogue.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance services with respect to domestic 
appliances and consumer goods; financial services in 
the form of hire purchase services and lending 
services primarily for the purpose of facilitating the 
purchase of consumer goods and domestic 
appliances.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and installation services in respect of 
electrical appliances including machines and 
machine tools all for domestic purposes; providing 
repair, maintenance and installation services in 
respect of washing machines and compressors for 
washing machines, machines for drying and airing 
clothes, dishwashers, machines for the preparation of 
food and beverages; providing repair, maintenance 
and installation services in respect of electric kitchen 
machines, electric can openers, electric knives and 
sharpeners, machines for cleaning and washing 
carpets and upholstery, sewing, embroidering and 
knitting machines; providing repair, maintenance and 
installation services in respect of ironing machines, 
waste disposal machines, electric polishing machines 
for household purposes, vacuum cleaners; providing 
repair, maintenance and installation services in 
respect of electrical hair trimmers, electrical hair 
clippers, electrical epilating devices, electrical men's 
razors, electrical women's razors; providing repair, 
maintenance and installation services in respect of 
electrical and electronic apparatus and instruments, 
sound and video recording, amplifying, reproducing 
and transmitting apparatus and instruments; 
providing repair, maintenance and installation 
services in respect of tape and tape cassette 
recorders and playback machines, optical disk 
recorders and playback machines; providing repair, 
maintenance and installation services in respect of 
record playing apparatus and instruments, loud 
speakers, earphones and headphones, radios, radio 
receivers and radio signal tuners; providing repair, 
maintenance and installation services in respect of 
video recorders and video playback machines, video 
cameras, television apparatus and instruments, 
remote control apparatus and instruments; providing 
repair, maintenance and installation services in 
respect of optical, photographic and cinematographic 
apparatus and instruments, telecommunications and 
telephone apparatus and instruments; providing 
repair, maintenance and installation services in 
respect of aerials, satellite broadcast receiving 
apparatus and instruments, games apparatus 
adapted for use with television receivers; providing 
repair, maintenance and installation services in 
respect of electric flat irons, portable steamers for 
fabrics, cash registers, electronic calculators, 
computers and printers, computer software; providing 
repair, maintenance and installation services in 
respect of tapes, disks and wires for the storage of 
audio, video or computer data for use with domestic 
appliances, electric irons and presses; providing 
repair, maintenance and installation services in 
respect of apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; providing repair, 
maintenance and installation services in respect of 
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cooling and freezing apparatus, appliances and 
containers, refrigerators, freezers, air conditioning, air 
cooling and ventilation apparatus and instruments; 
providing repair, maintenance and installation 
services in respect of electric apparatus for making 
beverages, installations, apparatus, appliances and 
utensils all for cooking, stoves, ovens, microwave 
ovens, toasters and griddles, barbecues and grills; 
providing repair, maintenance and installation 
services in respect of electric apparatus, appliances 
and utensils for the care of the skin and the hair, hair 
dryers, heating and water heating installations and 
apparatus; providing repair, maintenance and 
installation services in respect of lamps, apparatus 
for drying and airing clothes, electric hair dryers, 
electric kettles; services relating to installation and 
maintenance of industrial machines and equipment, 
office machines and equipment, communication 
equipment, electric and electronic appliances; 
services relating to heating, air conditioning and 
plumbing installation and maintenance; services 
relating to furniture maintenance, restoration and 
upholstery.
Class: 39 סוג: 39

Providing transport, packaging, storage and delivery 
services with respect to domestic goods or 
appliances.

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

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

European Union, 12/05/2014, No. 012866877 האיחוד האירופי, 12/05/2014, מספר 012866877

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

כ"ט תשרי תשע"ז - 11031/10/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Beko plc

Address: Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, 
Hertfordshire WD18 8QU, United Kingdom

(United Kingdom Public 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
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Trade Mark No. 271965 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1233569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

(France Société par Actions Simplifiée)

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

Cosmetics, soaps, perfumes; cosmetic creams, gels, 
milks, lotions, pomades and preparations for skin 
care; anti-wrinkle cosmetic preparations; hair lotions, 
shampoos; cosmetic preparations for baths.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of skin 
aging; sanitary products for medical purposes; 
dermatological products, particularly dermatological 
products against skin ageing; moisturizing 
dermatological products; dietetic substances for 
medical use; all included in class 05.
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Trade Mark No. 271984 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1233855 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Photographic and cinematographic cameras; 
compasses; blank magnetic data carriers, recording 
discs namely, optical, sound and video discs; blank 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media namely sound and video cassettes, digital 
video discs, digital versatile discs and high definition 
digital discs ; calculating machines, data processing 
equipment namely couplers,, computer: mobile and 
portable computers, computer notebooks, laptops, 
tablet computers, electronic personal organizers; 
sunglasses, spectacles, eyeglasses, eyepieces; 
lenses for eyeglasses; chains, cords, straps and 
frames for sunglasses, spectacles, eyeglasses, 
eyepieces; cases and holders׳ for sunglasses, 
spectacles, eyeglasses, eyepieces; clip-on 
sunglasses; unmounted spectacles frames; 
spectacles mountings; parts and accessories for 
sunglasses, spectacles, eyeglasses, eyepieces; 
electronic navigational and positioning apparatus and 
instruments and cases, sleeves, carriers, bags and 
holders therefor; parts and accessories for electronic 
navigational and positioning apparatus and 
instruments; electronic scanners, personal 
organizers, agendas, diaries, pocket translators; 
personal digital assistants; printers for computers; 
mobile and portable computers; desktop, netbook, 
tablet, notebook, laptop and handheld computers; 
time recording devices; radio receivers; data 
transmitters; cameras; cases, holders, housings, 
bags, sleeves and straps for the aforesaid 
computers, cameras and electronic devices; parts 
and accessories for the aforesaid computers, 
cameras and electronic devices; shaped storage 
containers for computer discs; headsets, ear phones 
and speakers for use with computers; components 
for computers; computer hardware and peripheral 
devices; battery chargers; keyboards; computer 
stylus; boxes adapted for transporting computer 
software discs; stands for computer equipment; 
digital photo frames; computer telephony equipment; 
telephones, mobile phones, smartphones, internet 
phones, VOIP phones, ear phones, video phones, 
cellular phones, digital phones, portable phones; 
devices for hands-free use of mobile phones; cellular 
phone straps and accessories; phone plugs; 
speakers, headsets and microphones for telephones 
and mobile phones; telephone apparatus; telephone 
stands; keyboards for mobile phones; electronic 
pens; holders, cases, carriers, bags, sleeves and 
straps for telephones, mobile phones, headsets, 
speakers, electronic pens and keyboards; parts and 
accessories for telephones and mobile phones; 
mobile phone peripheral devices; mobile phone 
chargers; electronic memory units; usb flash drives; 
information carriers [electric or electronic]; storage 
apparatus for computer data; computer memory 
apparatus; cases, holders, carriers, sleeves and bags 
for usb flash drives, electronic memory units and 
storage apparatus for computer data; parts and 
accessories for usb flash drives, electronic memory 
units and storage apparatus for computer data.
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 Owners

Name: Folli-Follie Commercial, Manufacturing 
andTechnical Societe Anonyme, "FF Group"

Address: 23rd km. Athens-Lamia Highway, GR-145 65 
Athens, Greece

(GREECE Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods from a retail store 
and/or from general merchandise catalogue or 
general merchandise internet website by means of 
telecommunications; provision of information, advice 
and/or assistance to customers in the selection of 
goods brought together by means of any of the 
aforesaid services.
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Trade Mark No. 272019 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0491694 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bally Schuhfabriken AG

Address: Via Industria 1, CH-6987 Caslano, Switzerland

(Suisse / Switzerland Aktiengesellschaft / 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

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices; shoe and boot cream, shoe 
polish.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods thereof or 
coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and other chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Handbags, shopping bags, bathing bags, briefcases, 
pocket wallets, purses, leather cases, suitcases and 
travelling bags; pelts; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and harness and saddlery; bags 
made of textile or plastic materials.

Class: 25 סוג: 25

Shoe soles, heels, insertion implements, heelpieces, 
waists and other parts of shoes made of rubber or 
plastic; shoe wear, including boots and slippers; 
stockings, socks and tights, headwear; stitched and 
knitted underwear and outerwear; underwear and 
outerwear; body wear; corsetry articles; neckties, 
suspenders, gloves, shawls; bathing suits and beach 
wear for men, women and children; belts; heels, shoe 
soles, edges, insertion implements and other parts of 
shoes made of wood, cork or rubberized cork.
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Trade Mark No. 272068 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vink & Partners B.V. 

Address: Johannes Vermeerstraat 18, Amsterdam, 1071 
DR, Netherlands

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: 45 סוג: 45

Services of lawyers; legal services provided by a 
notary public; legal services and consults, also in the 
field of tax matters; arranging dispute settlements; 
mediation services; research and consults in the field 
of industrial property; all included in class 45

שירותי עורכי דין; שירותים משפטיים הניתנים על ידי נוטריון; 
שירותים משפטיים ושירותי יעוץ, גם בתחום של ענייני מס; 

שירותי הסדרת יישובי מחלוקות; שירותי גישור; שירותי מחקר 
ויעוץ בתחום קניין רוחני ; הנכללים כולם בסוג 45                   
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Trade Mark No. 272127 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arnon Vales שם: ארנון ולס

Address: P.O.B. 22122, Tel-Aviv, 61221, Israel כתובת : ת.ד. 22122, תל אביב, 61221, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Wristwatch; All included in class 14. שעוני יד; הנכללים כולם בסוג 14.             
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Trade Mark No. 272147 מספר סימן

Application Date 01/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 7 סוג: 7

Pumps [machines]; centrifugal pumps; pumps, 
electric; booster sets (namely complete pump 
systems, including pumps, control panels, suction 
and delivery manifolds assembled on basements); 
circulating pumps; water cooled motor pumps; 
electronically-controlled pumps; pumps and 
electropumps with inverters; submersible pumps for 
drainage; submersible pumps for sewerage; electric 
motors for pumps; electric submersible motors for 
pumps; peripheral pumps; self-priming peripheral 
pumps; pump impellers; suction pumps; lubricating 
pumps; controlled volume pumps; electrical pumps; 
hydraulic pumps; rotary pumps; submersible pumps; 
positive displacement pumps; shafts for pumps; 
rotary lobe pumps; vertical turbine pumps; electric 
water pumps; water pumps for baths; water pumps 
for swimming pools; centrifugal metering pumps; 
electric pumps for aquariums; electric pumps for 
swimming pools; pumps [parts of machines, engines 
or motors]; sludge pumps; oil drain pumps; pumps for 
heating installations; silt pumps; reverse osmosis 
pumps; sump pumps; pump control valves; valves 
[parts of pumps]; electric water pumps for baths; 
electric water pumps for swimming pools; water 
pumps for spa baths; refrigerant recovery pumps; 
high-pressure pumps for washing installations; 
electric water pumps for spa baths; water pumps for 
water filtering units; pumps [machines] for the 
beverage industry; electropump machines; 
electropumps as parts of machines; compressed air 
pumps; vacuum pumps [machines]; electrical water 
pumps for tubs and whirlpools; fuel pumps for land 
vehicles; pumps for refrigerators and freezers; oil 
pumps for use in motors and engines; sewage 
disposal pumps; couplings other than for land 
vehicles; agricultural machines; lawnmowers 
(machines); shearing machines for animals; saws 
(machines); paper machines; printing presses; 
stamping machines; ejectors; dyeing machines; 
kneading machines; brewing machines; tobacco 
processing machines; leather-working machines; 
stitching machines; bicycle assembling machines; 
potters' wheels; stone working machines; wrapping 
machines; dishwashers; superchargers; glass 
working machines; electromechanical machines for 
chemical industry; rinsing machines; road making 
machines; lifting apparatus; pneumatic hammers; 
foundry machines; igniting devices for internal 
combustion engines; hydraulic engines and motors; 
feeders (parts of machines); grinding machines; 
punching machines; bending machines; hand-held 
tools, other than hand-operated; painting machines; 
fans for motors and engines; taps (parts of machines, 
engines or motors); injectors for engines; 
transmissions, other than for land vehicles; belt 
conveyors; pulleys; washing installations for vehicles; 
snow ploughs; filtering machines; machine tools; 
motors and engines (except for land 
vehicles);incubators for eggs; automatic vending 
machines; regulators [parts of machines].

משאבות [מכונות]; משאבות צנטריפוגליות; משאבות, חשמל; 
ערכות הגבהה(כלומר מערכות משאבה מלאות, כולל משאבות, 
לוחות בקרה, יניקה והעברת סעפות המורכבות במרתפים); 
משאבות מעגליות; משאבות מוטוריות מקוררות על ידי מים; 

משאבות נשלטות אלקטרונית; משאבות חשמליות עם ממירים; 
משאבות שניתנות לשיקוע לניקוז; משאבות שניתנות לשיקוע 
ביוב; מנועים חשמליים עבור משאבות; מנועים חשמליים 

שניתנים לשיקוע עבור משאבות; משאבות היקפיות; משאבות 
היקפיות מופעלות עצמאית; מניעים למשאבה; משאבות יניקה; 
שימון משאבות; משאבות עם נפח מבוקר; משאבות חשמליות; 
משאבות הידראוליות; משאבות סיבוביות; משאבות שניתנות 
לשיקוע; משאבות העברה חיוביות; פירים עבור משאבות; 

משאבות אונה סיבובית; משאבות טורבינה אנכיות; משאבות 
מים חשמליות; משאבות מים עבור אמבטיות; משאבות מים 
לבריכות; משאבות מדידה צנטריפוגליים; משאבות חשמליות 
לאקווריומים; משאבות חשמליות לבריכות שחיה; משאבות 
[חלקי מכונות,או מנועים]; משאבות בוץ; משאבות ניקוז שמן; 
משאבות להתקנות חימום; משאבות סחף; משאבות אוסמוזה 
הפוכה; משאבות בורות קיבול; שסתומי בקרת שאיבה; שסתום 
[חלקי משאבות]; משאבות מים חשמליות לאמבטיות; משאבות 
מים חשמליות לבריכות שחיה; משאבות מים עבור אמבטיות 

ספא; משאבות החזרה מקררות; משאבות בלחץ גבוה להתקנת 
רחיצות; משאבות מים חשמליות עבור אמבטיות ספא; משאבות 
מים עבור יחידות סינון מים; משאבות [מכונות] עבור תעשיית 
המשקאות; מכונות שאיבה חשמליות; מכונות שאיבה חשמליות 
כחלקים של מכונות; משאבות אוויר דחוס; משאבות ואקום 
[מכונות]; משאבות מים חשמליות לאמבטיות ומערבולות; 
משאבות דלק לכלי רכב יבשתיים; משאבות עבור מקררים 
ומקפיאים; משאבות שמן לשימוש במנועים; משאבות סילוק 
שפכי ביוב; מצמדים למעט עבור כלי רכב יבשתיים; מיכון 
חקלאי; מכסחות דשא (מכונות); מכונות גזיזה לחיות; 

מסורים(מכונות); מכונות נייר; מכונה דפוס; מכונות הטבעה; 
מפלטים; מכונה צביעה; מכונות לישה; מכונות רקיחה; מכונות 

עיבוד טבק; מכונה לעיבוד עור; מכונות תפירה; מכונות 
להרכבת אופניים; אופני קדרים; מכונות לעיבוד אבן; מכונות 

לעטיפה; מדיחי כלים; קומפרסור; מכונות לעיבוד זכוכית; מכונה 
אלקטרו־מכניות עבור תעשייה כימית; מכונות שטיפה; מכונות 
לייצר כבישים; מנגנוני הרמה; פטישים פנאומטיים; מכונות 
יציקה; התקנים להצתה עבור מנועי בעירה פנימיים; מנועים 
הידראוליים; מתקני האכלה (חלקי מכונות); מכונות השחזה; 
מכונות חבטה; מכונות כיפוף; מכשירים הנישאים ביד למעט 

מופעלים ידנית; מכונות ציור; מאווררים עבור מנועים; 
ברזים(חלקי מכונות או מנועים); מרססים עבור מנועים; 
ממסרות, למעט עבור כלי רכב יבשתיים; מסועי סרטים; 

גלגלות; מתקנים לשטיפת כלי רכב; מפלסות; מכונות סינון; כלי 
מכונות; מנועים(למעט לכלי רכב יבשתי); חממות ביצים; מכונות 
מכירה אוטומטיות; וסתים [חלקי מכונות],                             
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 Owners

Name: DWT HOLDING S.P.A.

Address: Via Marco Polo, 14, Mestrino (Padova), Italy

DWT HOLDING S.P.A.

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

Class: 11 סוג: 11

Water supply installations; regulating and safety 
accessories for water apparatus; water distribution 
installations and apparatus; coolant recovery systems 
including reservoirs, pumps, filters and cleaners; drip 
irrigation systems including pumps, valves, filters and 
regulators; filters, heaters and pumps sold in 
combination for use in swimming pools or hot tubs; 
water fountains; sprinkler systems for irrigation; heat 
pumps; purification installations for sewage; 
fountains; water heaters for industrial use; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; 
aquarium lights; diving lights; flashlights [torches]; 
sewage treatment plants; sewage disposal plants; 
sewage purification apparatus; apparatus for 
softening water; aquarium heaters; cooling 
installations for water; level controlling valves in 
tanks; drip irrigation emitters [irrigation fittings]; anti-
splash tap nozzles; pipes [parts of sanitary 
installations]; pipe line cocks [spigots]; water intake 
apparatus; water conduits installations; desalination 
plants; pressure water tanks; automatic watering 
installations; flushing apparatus; sanitary apparatus 
and installations; water purification apparatus; water 
cooling towers; sprinkler systems for lawn irrigation; 
water heaters; apparatus for lighting; heating 
apparatus; air humidifiers; steam generating 
installations; cooking apparatus and installations; air 
cooling apparatus; freezing apparatus; air driers; air 
conditioners; air cleaning apparatus; ventilation 
installations; watering machines for agricultural 
purposes; apparatus for filtering water; disinfectant 
apparatus; distillation apparatus. 

מתקנים לאספקת מים; אבזרים לויסות ובטיחות למתקני מים; 
התקנים ומערכות להפצת מים; מערכות להשבת קירור כולל 
מאגרים, משאבות, מסננים ומנקים; מערכות השקיה בטפטוף 
כולל משאבות, שסתומים, מסננים ווסתים; מסננים, מחממים 

ומשאבות הנמכרים בצירוף לשימוש בבריכות שחייה או 
אמבטיות חמות; מזרקות מים; מערכות מתזים להשקיה; 
משאבות חום < מתקני טיהור לביוב; מזרקות; מחממי מים 

לשימוש תעשייתי; אביזרי ויסות להתקני או צינורות מים או גז; 
תאורת אקווריום; תאורת צלילה; פנסים [לפידים]; מתקני טיהור 
שפכים; ציוד לסילוק שפכים; מערכות לטיהור שפכים; מערכות 

לריכוך מים; תנורי חימום לאקווריום; מתקני קירור למים; 
שסתומי שליטה במיכלים; מפיצי השקיה בטפטוף [אביזרי 
השקיה]; זרבובית לברז נגד התזה; צינורות [חלקי מתקנים 
סניטריים]; קו צינור ברזים [ברזים]; מערכות צריכת מים; 

מפלשי מים; מתקני התפלה; מיכלי מים בלחץ; מתקני השקיה 
אוטומטיים; מערכות הדחה; מערכות והתקנים סניטריים; 
מערכות טיהור מים; מגדלי קירור מים; מערכות התזה 

להשקיית מדשאות; מחממי מים; התקנים לתאורה; מערכות 
חימום; מכשירי אדים; מתקנים להפקת אדים; מערכות ומכשירי 
בישול; מערכות קירור אוויר; מנגנון הקפאה; ומייבשי אוויר; 
מזגנים; מערכות ניקוי אוויר; מערכות אוורור; השקיה מכונות 
למטרות חקלאיות; מערכות עבור סינון מים; מערכות חיטוי; 

מתקני זיקוק.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ט תשרי תשע"ז - 12131/10/2016



AMS

Trade Mark No. 272156 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: De Beers UK Limited

Address: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, 
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: 9 סוג: 9

Automated screening instrumentation used for 
automatic screening of diamonds for potential 
synthetic diamonds and simulants and/or treated 
diamonds by performing a spectrometric analysis on 
each stone; all included in class 9.

מכשיר ניפוי אוטומטי המשמש לניפוי אוטומטי של יהלומים 
מיהלומים סינטטיים פוטנציאליים וחיקויים ו/או יהלומים שטופלו 
ע"י ביצוע ניתוח ספקטרומטרי על כל אבן; הנכלל בסוג 9.         
                                                                                    

                                    

Class: 42 סוג: 42

Diamond screening, authentification and certification 
services,  namely to automatically screen diamonds 
for potential synthetic diamonds and simulants and/or 
treated diamonds by performing a spectrometric 
analysis on each stone; all included in class 42.

שירותי ניפוי, אימות ואישור של יהלומים שהם ניפוי אוטומטי 
של יהלומים מיהלומים סינטטיים פוטנציאלים וחיקויים ו/או 
יהלומים שטופלו ע"י ביצוע ניתוח ספקטרומטרי על כל אבן; 

הנכללים 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)

United Kingdom, 13/08/2014, No. UK00003068416 UK00003068416 ממלכה מאוחדת, 13/08/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 12231/10/2016



Trade Mark No. 272168 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kotik I.R Trading ltd שם: קוטיק ל.ר. סחר בע"מ

Address: 10 Shmotkin St, Rishon Lezion, Israel כתובת : שמוטקין 10, ראשון לציון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagay Fisher,Adv.

Address: 90 Hashmonaim St., P.O.B. 51921, Tel Aviv, 
6713307, Israel

שם: חגי פישר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 90, ת.ד. 51921, תל אביב, 6713307, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking vessels, cookers, microwave oven 
for cooking,  roasting ovens, baking ovens, structural 
plates for ovens, kiln furniture [supports]; heating 
plates, cooking plates, heat generation facilities, 
water heating installations, electrical heating facilities, 
heating facilities, barbeque facility, refrigerators, 
freezers, kitchen hoods, cooking apparatus and 
installations; heating apparatus, electric food 
steamers, bakeries, machines for bread, electric 
deep frying pans, heating pans, cooking hobs, hobs, 
multi-use cooking devices.

כלי בישול חשמליים; תנורי מטבח; תנור מיקרוגל (כלי בישול); 
תנורי קלייה; תנורי אפייה; תבניות לתנור; ציוד לתנורים 
(תמיכה); פלטות חימום; פלטת בישול; מתקני יצירת חום; 
מתקני חימום (מים); מתקני חימום חשמליים; מתקני חימום; 
מתקן לצליית בשר; מקררים; מקפיאים; מנדפים למטבח; 

מכשירים ומתקנים לבישול; מכשירי חימום; מכשירי אידוי אוכל 
חשמליים; מכונות לאפיית לחם; מכונות לייצור לחם; מחבתות 
חשמליות לטיגון עמוק; מחבתות חימום; כיריים לבישול; כיריים; 
התקני בישול רבי שימוש.                                                   
                                                                                    

                                                          

כ"ט תשרי תשע"ז - 12331/10/2016



Trade Mark No. 272196 מספר סימן

Application Date 07/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234388 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, perfumes, perfumery products, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, 
cosmetic preparations for baths, shampoos, cosmetic 
sets, cosmetic creams, toilet water, incense, incense 
sticks; cleansing milk for toilet use, toiletries, lotions 
for cosmetic use, make-up products, shoe polish.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles (optics), sunglasses, goggles for sports, 
spectacle cases, optical goods, magnetic data media, 
sound recording disks; compact disks, DVDs and 
other digital recording media.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys not included in other 
classes; earrings made of precious metals; cuff links 
of precious metal; watch straps; jewelry, chains 
(jewelry); precious stones; key rings (trinkets or fobs); 
fashion jewelry; brooches (jewelry), ornaments, rings, 
watch cases, chronometers, tie pins, tie clips, 
wristwatches; watch chains, watch springs, watch 
glasses, timepieces and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials not included in other classes, namely 
purses, wallets, card cases, key cases (leather 
goods), traveling trunks, vanity cases; document 
holders; trunks, suitcases (carrying cases), purses 
not of precious metals, backpacks, work bags, 
shopping bags, leisure bags, leather shoulder straps, 
handbags, shoulder bags, travel bags, beach bags, 
garment bags (for travel), briefcases (leather goods); 
travel sets (leather goods); trunks and suitcases; 
umbrellas.

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, 06/10/2014, No. 013334941 האיחוד האירופי, 06/10/2014, מספר 013334941

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 12431/10/2016



 Owners

Name: SEWARD SAS

Address: 39 rue Madame, F-75006 PARIS, France

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A 
ASSOCIE UNIQUE)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 12531/10/2016



Trade Mark No. 272226 מספר סימן

Application Date 14/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STMicroelectronics International N.V. (A 
company organized under the laws of Netherlands)

Address: Schiphol Boulevard 265, NL-1118 BH Schiphol, 
Netherlands

(A Company Organized Under the Law of Netherlands)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal Alon 
St, Tel Aviv, 6789115, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : "אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55, תל אביב, 
6789115, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits, semiconductors, microcontrollers, 
microprocessors, on-board microprocessors.

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

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

Benelux, 14/05/2014, No. 1289503 בנלוקס, 14/05/2014, מספר 1289503

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 12631/10/2016



Trade Mark No. 272281 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1235368 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cardiorentis AG

Address: Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug, 
Switzerland

(Suiss Aktiengesellschaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

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

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 5120149, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of acute 
heart failure; pharmaceutical products for the 
treatment of cardiovascular diseases or 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)

Switzerland, 18/06/2014, No. 663227 שוויץ, 18/06/2014, מספר 663227

Class: 5 סוג: 5

כ"ט תשרי תשע"ז - 12731/10/2016



Trade Mark No. 272284 מספר סימן

Application Date 26/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0485151 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Verbal elements without meaning

 Owners

Name: Louis Widmer AG

Address: Rietbachstrasse 5, CH-8952 Schlieren, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; cosmetics; cosmetic preparations for face 
and body care; non-medicated skin care 
preparations.

Class: 5 סוג: 5

pharmaceutical preparations for dermatological use; 
dermatological pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for skin care.

כ"ט תשרי תשע"ז - 12831/10/2016



Trade Mark No. 272300 מספר סימן

Application Date 29/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221743 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR

Address: 11 rue d'Argenson, 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: 9 סוג: 9

Optical apparatus; optical goods; spectacles; 
spectacle lenses, correcting lenses, optical lenses, 
spectacle cases, containers for contact lenses, 
spectacle frames.

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

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

France, 30/04/2014, No. 144087874 צרפת, 30/04/2014, מספר 144087874

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 12931/10/2016



ELECTRIC

Trade Mark No. 272306 מספר סימן

Application Date 13/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851-1127, 
U.S.A.

corporation organized under the laws of the State of 
Connecticut, 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים למעט בירה; הנכללים כולם בסוג 33.
                     

כ"ט תשרי תשע"ז - 13031/10/2016



Sivantos

Trade Mark No. 272353 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ear drops; medication for treating ear-related 
illnesses. 

טיפות אוזניים; תרופות לטיפול במחלות הקשורות לאוזניים.      
    

Class: 9 סוג: 9

Software for hearing instruments; wireless 
transmission and receiving devices, particularly for 
hearing instruments; batteries; data processing 
equipment and computers; data processing 
programs; electronic publications [downloadable]; 
data media.

תוכנה למכשירי שמיעה; התקני תמסורת וקבלה אלחוטיים, 
במיוחד עבור מכשירי שמיעה; סוללות, ציוד ומחשבים ועיבוד 

נתונים; תוכניות לעיבוד נתונים; פרסומים אלקטרוניים [הניתנים 
להורדה]; תקשורת נתונים.                                                

                                                                            

Class: 10 סוג: 10

Devices for hearing-impaired persons; hearing 
instruments; hearing aids; prosthetic hearing devices; 
audiometers; components and parts of the above-
mentioned goods as well as accessories for the 
above-mentioned goods.

התקנים לאנשים עם ליקויי-שמיעה; מכשירי שמיעה; עזרי 
שמיעה; התקני שמיעה פרוסתטיים; מכשירי אודיומטר; רכיבים 
וחלקים של הסחורות הנאמרות לעיל כמו גם אביזרים עבור 

הסחורות הנאמרות לעיל.                                                   
                                

Class: 35 סוג: 35

Retail, wholesale, online and mail order retail 
services for pharmaceutical preparations, sanitary 
preparations for medical purposes, ear drops, 
medication for treating ear-related illnesses, plasters, 
materials for dressing, disinfectants, software for 
hearing instruments, wireless transmission and 
receiving devices, particularly for hearing 
instruments, batteries, scientific, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision) 
apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, magnetic data 
carriers, data processing equipment and computers, 
data processing programs, electronic publications 
[downloadable], data media, medical devices, 
medical apparatus and instruments, devices for 
hearing-impaired persons, hearing instruments, 
hearing aids, prosthetic hearing devices, 
audiometers, components and parts of the above-
mentioned goods as well as accessories for the 
above-mentioned goods.

קמעונות, סיטונות, שירותים קמעונאיים של הזמנות מקוונות 
ובדואר לתכשירים רוקחיים, תכשירים סניטאריים למטרות 
רפואיות, טיפות אוזניים, תרופות לטיפול במחלות הקשורות 
לאוזניים, תחבושות, חומרים לחבישה, חומרי חיטוי, תוכנה 
למכשירי שמיעה, התקני תמסורת וקבלה אלחוטיים, במיוחד 
למכשירי שמיעה, סוללות, כלים ומכשירים מדעיים, לסקירה, 
צילום, סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, מדידה, איתות, 
בדיקה (פיקוח), כלים ומכשירים להולכה, החלפה, המרה, 

צבירה, ויסות ובקרת חשמל, מכשירים עבור הקלטה, תמסורת 
ושחזור קול ודמויות, נשאי נתונים מגנטיים, ציוד ומחשבים 
ועיבוד נתונים, תוכניות לעיבוד נתונים, פרסומים אלקטרוניים 

[הניתנים להורדה], תקשורת נתונים, התקנים רפואיים, 
מכשירים וכלים רפואיים, התקנים לאנשים עם ליקויי-שמיעה, 
מכשירי שמיעה, עזרי שמיעה, התקני שמיעה פרוסתטיים, 

מכשירי אודיומטר, רכיבים וחלקים של הסחורות הנאמרות לעיל 
כמו גם אביזרים עבור הסחורות הנאמרות לעיל.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation of medical devices, medical 
apparatus and instruments, devices for hearing-
impaired persons, hearing instruments, hearing aids, 
prosthetic hearing devices, audiometers as well as 
components and parts of and accessories for the 
above-mentioned goods.

תיקון והתקנה של התקנים רפואיים, מכשירים וכלים רפואיים, 
התקנים לאנשים לקויי-שמיעה, מכשירי שמיעה, עזרי שמיעה, 
התקני שמיעה פרוסתטיים, מכשירי אודיומטר כמו גם רכיבים 
וחלקים ואביזרים לסחורות הנאמרות לעיל.                           
                                                                                    

                                        

כ"ט תשרי תשע"ז - 13131/10/2016



 Owners

Name: Sivantos Pte. Ltd.

Address: Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 
Singapore 139959, Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating to hearing instruments and 
hearing aids; industrial analysis and research 
services relating to hearing instruments and hearing 
aids; design and development of computer hardware 
and software for hearing aids and hearing 
instruments; development of hearing instruments, 
devices for hearing-impaired persons and hearing 
aids.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון הקשורים למכשירי 
שמיעה ועזרי שמיעה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים 

הקשורים למכשירי שמיעה ועזרי שמיעה; תכנון ופיתוח חומרת 
ותוכנת מחשבים; פיתוח מכשירי שמיעה, התקנים עבור אנשים 
לקויי-שמיעה ועזרי שמיעה.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 44 סוג: 44

Audiology services; medical advisory services for 
persons relating to restricted hearing capacity; 
services in audiological diagnosis; medical services; 
hygienic care for human beings; hospital services; 
medical clinic services; medical assistance.

שירותים אודיולוגיים; שירותי ייעוץ רפואיים לאנשים הקשורים 
ליכולת שמיעה מוגבלת; שירותים באבחון אודיולוגי; שירותים 
רפואיים; טיפול היגייני לבני אדם; שירותי בית חולים; שירותי 
קליניקה רפואית; סיוע רפואי.                                              

                                                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/09/2014, No. 30 2014 061 875.3/10 גרמניה, 19/09/2014, מספר 875.3/10 061 2014 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ט תשרי תשע"ז - 13231/10/2016



Trade Mark No. 272418 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1235620 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; spectacles, 
eyeglasses, sunglasses, goggles, sports masks 
namely scuba masks and swim masks, protective 
masks and goggles, parts and fittings thereof, 
spectacle frames, spectacle bars, lenses, spectacle 
lenses, correcting lenses, contact lenses, ophthalmic 
lenses, eyeglass chains and cords, spectacle cases 
and holders for contact lenses; camera cases, cases 
for mobile phones, protective cases for computers 
and tablet computers, DVD cases; divers' masks, 
snorkels; diving suits; signalling buoys, life buoys; 
software; protective helmets, motorcycle helmets, 
bicycle helmets, sports helmets; bags adapted or 
shaped to contain protective helmets; chronographs 
(time recording apparatus).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
key cases, vanity cases, briefcases, purses, pocket 
wallets, bags and parts therefor, handbags, shopping 
bags, beach bags, backpacks; animal skins, hides, 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks, whips, harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear.

Class: 35 סוג: 35

franchising, namely consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; 
wholesale services, retail store services, retail sale 
services via websites of spectacles, theirs parts and 
accessories, 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, animal skins, hides, leather ware, key and 
parts therefor, handbags, shopping bags, beach 
bags, sacks, backpacks, trunks, travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, clothing and 
accessories therefor, footwear, headgear.

כ"ט תשרי תשע"ז - 13331/10/2016



Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the expression FULL 
SPOT.

 Owners

Name: Simone Dalla Libera

Address: Via Barbarigo, 13, I-35010 Vigonza (PD), Italy

Name: Michele Zanella

Address: Via Ugo Foscolo, 4, I-30039 Stra (VE), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 13431/10/2016



Trade Mark No. 272442 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1235874 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Address: Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO 
TERME (PD), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances and natural, synthetic and 
semisynthetic polymers used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; manures; chemical substances for 
preserving foodstuffs.

Class: 3 סוג: 3

Dermatological and other cosmetic products; soaps; 
perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

pharmaceutical preparations for dermatological and 
gynecological use; pharmaceutical preparations for 
rhinological use; parapharmaceutical products for use 
in dermatology and gynecology; external itch creams, 
gels and sprays; lubricants for condoms; vaginal 
moisturizers; pharmaceutical preparations for the 
treatment of parodontophathics, aphtosis and for 
facilitating regeneration of tissues following surgery; 
medicated mouth care and treatment preparations; 
nasal sprays, gels and creams.

כ"ט תשרי תשע"ז - 13531/10/2016



Trade Mark No. 272448 מספר סימן

Application Date 01/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1236000 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ט תשרי תשע"ז - 13631/10/2016



Class: 25 סוג: 25

Cyclists' clothing; cyclists' jerseys; bib shorts; bib 
tights; cyclists' pants; bicycle gloves; sweat socks; 
headbands [clothing]; earbands [clothing]; leg 
warmers; singlets; sports vests; T-shirts; tights; 
bralettes; knickers; hosiery; sport shirts; sport coats; 
sweat shorts; sweatpants; tracksuits; clothing for 
sports; money belts [clothing]; gaiters; overshoes; 
cycling shoes; athletic footwear; sports shoes; hats; 
caps [headwear]; cyclists' shorts; sports shirts; sports 
jackets; sports singlets; sports jerseys; golf shirts; 
skiwear; breeches for sports; sweaters; trousers; 
anoraks; cardigans; jerseys; neck warmers; arm 
warmers [clothing]; knee warmers [clothing]; 
wristbands [clothing]; sport stockings; sports bras; 
mittens; ear muffs [clothing]; scarfs; bandanas 
[neckerchiefs]; gloves [clothing]; muffs [clothing]; 
socks; stockings; suspenders; neckties; neckerchiefs; 
skirts; jackets [clothing]; furs [clothing]; overcoats; 
coats; raincoats; jerkins; shirts; blouses; vests; jeans; 
underpants; undershirts; polo shirts; sweatshirts; 
suits; dresses; body shapers [undergarments]; 
brassieres; petticoats; boxer shorts; camisoles; 
corselets; corsets; garters; leotards; negligees; 
shawls; sock suspenders; stocking suspenders; 
shorts; blousons; combinations [clothing]; bodices 
[lingerie]; bodies [clothing]; slips [undergarments]; 
teddies [undergarments]; tops [clothing]; athletic 
uniforms; ski masks [clothing]; sports skirts; body 
warmers; clothing; underwear; children's clothing; 
belts [clothing]; sashes for wear; babies' pants 
[clothing]; nightgowns; pyjamas; bed jackets; 
dressing gowns; bath robes; bathing suits; bathing 
caps; bathing trunks; beach clothes; pareus; 
masquerade costumes; dance costumes; shower 
caps; wedding dresses; balaclavas; visors 
[headwear]; sports caps; hoods [clothing]; headgear 
for wear; footwear; infants' shoes and boots; rain 
boots; sneakers; after ski boots; horse-riding boots; 
athletic shoes; golf shoes; dance shoes; soles for 
footwear; shoes; gymnastic shoes; ski boots; 
snowboard boots; ski boot bags; running shoes; 
football shoes; beach shoes; footwear uppers; tips for 
footwear; inner soles; boots; sandals; slippers.

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

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

Italy, 02/04/2014, No. MI2014C003374 MI2014C003374 איטליה, 02/04/2014, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 13731/10/2016



 Owners

Name: SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO S.R.L.

Address: Via Provinciale, 14, I-24040 LALLIO (Bergamo), 
Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 13831/10/2016



Trade Mark No. 272493 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1019944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victorinox AG

Address: Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

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: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements, namely, 
kitchen knives, fish slicing kitchen knives, paring 
knives, spatulas (hand tools), bread knives, boning 
knives (hand tools), sticking knives (hand tools), 
steak knives, butcher knives for household purpose, 
cooks knives, chefs knives, hunting knives; cutlery, 
namely table cutlery (knives, forks and spoons); knife 
sheathes made of leather; all of the above goods 
from Switzerland.

כ"ט תשרי תשע"ז - 13931/10/2016



QUICKBOARD

Trade Mark No. 272584 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware;  hand held computers; tablet computers; 
personal digital assistants; electronic organizers; 
electronic notepads; electronic book readers;  
handheld mobile digital electronic devices for 
providing access to the internet and  for the sending, 
receiving, and storing of telephone calls, faxes, 
electronic mail, and other digital data; electronic 
handheld units for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data and messages, and 
electronic devices that enable the user to keep track 
of or manage personal information; sound recording 
and reproducing apparatus; MP3 and other digital 
format audio players; digital audio recorders; digital 
video recorders and players; audio cassette 
recorders and players; video cassette recorders and 
players; compact disc recorders and players; digital 
versatile disc recorders and players; digital audio 
tape recorders and players; radios, radio 
transmitters, and receivers; audio, video, and digital 
mixers; audio amplifiers; audio receivers; audio 
decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; audio 
components and accessories; modems; network 
communication apparatus; electronic communication 
equipment and instruments; audiovisual teaching 
apparatus; optical apparatus and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
global positioning system (GPS) devices; telephones; 
wireless communication devices for voice, data or 
image transmission; cables; apparatus for data 
storage; magnetic data media; chips, discs and tapes 
bearing or for recording computer programs and 
software; facsimile machines; cameras; batteries; 
televisions; television receivers; television monitors; 
set top boxes; computer software; global positioning 
system (GPS) computer software; computer software 
for travel and tourism, travel planning, navigation, 
travel route planning, geographic, destination, 
transportation and traffic information, driving and 
walking directions, customized mapping of locations, 
street atlas information, electronic map display, and 
destination information; computer software for 
creating, authoring, distributing, downloading, 
transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, data, graphics, images, audio, video, 
and other multimedia content, electronic publications, 
and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones, and 
handheld digital electronic devices; computer 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב;  מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; סייענים דיגיטליים אישיים; ארגוניות אלקטרוניות; 
פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים אלקטרוניים;  מכשירים 
אלקטרוניים דיגיטליים ניידים הנישאים ביד המיועדים  לספק 

גישה לאינטרנט ולשם שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, 
פקסים, דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות 

אלקטרוניות הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית 
של נתונים והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים 

למשתמש לעקוב אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה 
ושעתוק קול; אם.פי.3 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; 
מקליטי אודיו דיגיטליים; מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי 
ונגני קלטות אודיו; מקליטי ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני 
קומפקט דיסק; מקליטי ונגני מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי 
ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; 

שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; מגברי שמע; מקלטי שמע; 
מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; אוזניות, אוזניות; רמקולי 
שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי שמע; מודמים; מכשור 

לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת אלקטרונית; מכשירים 
וכלים אופטיים; כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות 
מיקום גלובלי (ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים 
להעברת קול, נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; 
תקשורת נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או 
מקליטים תכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; 
סוללות; טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; 
תוכנת מחשב;  תוכנת מחשב למערכת מיקום גלובלית 

(ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, 
תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, יעדים, מידע על תחבורה 
ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי מותאם אישית של 

מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה אלקטרונית, ומידע על 
היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, הפצה, הורדה, שידור, 
קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, פענוח, הצגה, אחסון 
וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו, ותוכן 

מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, ומשחקים אלקטרוניים; 
תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, שידור, תפעול, וסקירה 

של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי וידאו ומשחקים 
אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, ממירי טלוויזיה, 

נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים, ומכשירים 
אלקטרוניים דיגיטליים הנישאים ביד; תוכנת מחשב המאפשרת 
למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים דרך מערכות תקשורת 
גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; 
תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, וניהול נתונים 
וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים לרשתות 
תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה ותקשורת 
אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים דיגיטליים 

אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה אחרים 
לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא פרסומים 
אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, מידע 

ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; ספרים, 
מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים אחרים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי נתונים; 
תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר אלקטרוני 
ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש במאגרי מידע 
מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת סנכרון נתונים; 

תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה ניתנת לקריאה 

כ"ט תשרי תשע"ז - 14031/10/2016



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;  accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to contain 
all of the aforesaid goods; navigational instruments; 
apparatus to check stamping mail; cash registers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; dictating 
machines; hemline markers; voting machines; 
electronic tags for goods;  weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; fluorescent screens; remote control 
apparatus; lights conducting filaments [optical fibers]; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
electrically heated socks; alarms, alarm sensors, and 
alarm monitoring systems; residential security and 
surveillance systems; smoke and carbon monoxide 
detectors; thermostats, monitors, sensors, and 
controls for air conditioning, heating, and ventilation 
devices and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; garage door openers; 
curtain, drape, window shade, and window blind 
openers; lighting controls; all included in class 9.

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;  אבזרים, חלקים, מתאמים 
ומכשירי בדיקה לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים 
ונרתיקים המותאמים או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין 

האמור לעיל; מכשירי ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות 
רושמות; מכניזם עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; 

מכונות הכתבה; סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות 
אלקטרוניות עבור סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; 
לוחות מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; מכשירים וכלים 

אופטיים; גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מסכי 
פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; חוטי להט מוליכי אורות 
[סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים לשליטה מרחוק על פעילות 
תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; 
מכשירים רדיולוגיים למטרות תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת 
חיים; אזעקות שריקה; משקפי שמש; סרטי אנימציה; מדגרות 

ביצים; משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 
חשמליים; גרביים מחוממות על ידי חשמל; אזעקות, חיישני 
אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; מערכות אבטחה ומערב 
למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; תרמוסטטים, צגים, 

חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג אוויר, חימום, ואוורור; 
מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים ואלקטרוניים; פותחי דלתות 
מוסך; וילון, סוכך, וילון חלון, ופותחי וילון חלון; בקרות תאורה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments; watches; 
clocks; timepieces; chronographs for use as 
timepieces; chronometers; watchstraps; watch 
bands; cases for watches, clocks, and horological 
and chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; all included in class 14.

כלים הורולוגיים וכרונומטריים; שעוני יד; שעונים; מכשירי זמן; 
כרונוגרפים לשימוש כמכשירי זמן; כרונומטרים; רצועות שעון; 
סרטי שעון; נרתיקים לשעוני יד, שעונים וכלים הורולוגיים 
וכרונומטריים; חלקים לשעוני יד, שעונים, וכלים הורולוגיים 

וכרונומטריים; תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.                   
                                                                                    

            

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

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

Jamaica, 25/08/2014, No. 65298 ג'מאייקה, 25/08/2014, מספר 65298

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14
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Trade Mark No. 272643 מספר סימן

Application Date 04/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1236710 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing of clothing, footwear and 
headgear, coffee, books, CD-ROM, jewelry, 
accessories.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, classes, workshops, 
lectures, retreats, and seminars in the field of 
increased self-knowledge and loving consciousness, 
meditation, yoga, environmental sustainability, and 
agriculture, and training of facilitators to teach the 
foregoing topics; entertainment services, namely 
organizing and hosting events for cultural purposes.

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation services, namely, 
booking of temporary accommodations and providing 
temporary accommodations; restaurant services.

Class: 44 סוג: 44

Medical services.

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

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

Spain, 05/05/2014, No. 3509568 ספרד, 05/05/2014, מספר 3509568

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

Class: 44 סוג: 44
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 Owners

Name: Janderson Fernandes de Oliveira

Address: Avda. Parque 9, E-32500 Carballino, Ourense, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל
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Trade Mark No. 272680 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237147 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MALBERTI HOLDING S.P.A.

Address: Via Caravaggio, 2/B, I-20832 DESIO (MI), Italy

(Italy Joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors of metal for indoor use,  sliding walls and 
partitions made of metal.

Class: 20 סוג: 20

Sideboards, bookcases, modular bookcases, 
shelvings, modular shelvings, bedside tables, 
wardrobes, walk-in closets, tables, coffee tables, 
office desks, drawers, drawer units [furniture parts], 
wall panels in wood, showcases in glass, chest of 
drawer, glass panels for furniture.
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Trade Mark No. 272699 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1088306 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Multibrands International Ltd

Address: Royds Hall, Royds Hall Lane, Low Moor, 
Bradford BD12 0EJ, United Kingdom

(England and Wales A company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slyomovics-IP

Address: P.O.B. 8601, Tel Aviv- Yaffo, 6108601, Israel

שם: משרד שלומוביץ - IP, עורכי דין

כתובת : ת.ד. 8601, תל אביב-יפו, 6108601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Condoms.
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WEBROOT SECUREANYWHERE 

Trade Mark No. 272788 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Webroot  Inc.

Address: 385 Interlocken Crescent, Suite 800, 
Broomfield, Colorado, 80021, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for protecting and securing the 
integrity of computing devices and networks systems; 
all included in class 9

תוכנת מחשב להגנה ואבטחת שלמותם של מתקני מחשוב 
ומערכות רשתות תקשורת;  הנכללים כולם בסוג 9                 

                                                            

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of the on-line non-
downloadable software for protecting and securing 
the integrity of computing devices and network 
systems; rental of computers; providing computer 
programs; all included in class 42

מתן שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה להגנה 
ואבטחת שלמותם של מתקני מחשוב ומערכות רשתות 

תקשורת; השכרת מחשבים; אספקת תוכניות מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 42                                                                 
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Trade Mark No. 272825 מספר סימן

Application Date 07/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237378 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary substances and 
preparations, namely for treatment and prevention of 
epidemic and infectious diseases; antiviral 
substances and preparations; vaccines.

Class: 9 סוג: 9

Software and hardware for medical and scientific 
analysis.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely medical 
test and analysis apparatus and instruments for 
ocular inspection, detection, identification and 
monitoring of infectious agents; medical diagnostic 
apparatus and instruments for diagnosis of infectious 
agents as well as infectious and viral diseases.

Class: 42 סוג: 42

Research and development within the field of medical 
technology and consultancy related thereto; industrial 
and scientific analysis, namely analysis of 
pharmaceutical and biological materials and 
preparations by electron microscopy; development of 
software and hardware for use within the field of 
medical 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, 09/06/2014, No. 012952297 האיחוד האירופי, 09/06/2014, מספר 012952297

Class: 5 סוג: 5
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Vironova AB

Address: Gävlegatan 22, SE-113 30 STOCKHOLM, 
Sweden

(Sweden Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 272881 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237967 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary compositions and preparations; 
biopharmaceutical compositions and preparations, in 
particular those for use in the treatment of 
immunological conditions, tissue, stem cell and organ 
transplants, tumors and immune system conditions; 
medicinal preparations for the treatment of infectious 
diseases and for use in oncology and hematology; 
medicinal preparations for use in stem cell transplant 
procedures; medicinal preparations for use in organ 
transplant procedures.

Class: 42 סוג: 42

Scientific services and research for medical 
purposes; scientific and technological services in the 
field of biotechnology, biopharmaceutics and medical 
science; biotechnological and biopharmaceutical 
analyses; medical research laboratory services.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical, pharmaceutical and 
biopharmaceutical service, advice and information in 
the field of oncology, hematology, stem cell 
transplantation, organ transplantation and 
immunological 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, 13/06/2014, No. 012995643 האיחוד האירופי, 13/06/2014, מספר 012995643

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44
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 Owners

Name: Neovii Biotech GmbH

Address: Am Haag 6+7, 82116 Gräfelfing, Germany

(Germany GmbH-Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל
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Trade Mark No. 272993 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mor Bokobza שם: מור בוקובזה

Address: Harov 8/2, Mazkeret Batya, Israel כתובת : חרוב 8/2, מזכרת בתיה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elder Ohana, Adv.

Address: Golda Meir 3, Nes Ziona, Israel

שם: אלדר אוחנה, עו"ד

כתובת : גולדה מאיר 3, נס ציונה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink; Fast food restaurant 
services; food preparation services; serving food and 
drinks.

הספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה מזון מהיר; שירותי הכנת 
מזון; הגשת מזון ומשקה.                                                    
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Trade Mark No. 273022 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1238615 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
namely, general and local anesthetics, medicated 
cosmeceuticals; medicated topical cosmeceuticals 
with active ingredients for the treatment of skin 
cancer and skin lesions; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, disinfectants, sterilizers, 
and sanitizers having antiseptic, anti-bacterial and 
anti-microbial properties for hands, skin, instruments, 
surfaces and equipment; dietetic substances for 
medical use, namely, dietetic beverages, foods and 
sugar substitutes.

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments for 
use in the intradermal and transdermal delivery of 
medicines and cosmetics, namely, lasers and 
ultrasound for medical purposes; dental apparatus 
and instruments, namely, lasers and ultrasound for 
medical purposes; veterinary apparatus and 
instruments, namely, lasers and ultrasound for 
medical purposes; ortheses and artificial limbs, 
artificial eyes and artificial teeth; orthopedic articles, 
namely, orthopedic bone implants made of artificial 
materials, orthopedic bone screws, orthopedic 
braces, orthopedic corsets for therapeutic use, 
orthopedic footwear, orthopedic suspenders in the 
nature of support bands for ankles and knees; suture 
materials.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/08/2014, No. 013143441 האיחוד האירופי, 04/08/2014, מספר 013143441

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תשרי תשע"ז - 15331/10/2016



 Owners

Name: LASERLEAP TECHNOLOGIES, S.A.

Address: IPN INCUBADORA - Instituto, Pedro Nunes, 
S/N, P-3030-199 COIMBRA, Portugal

(PORTUGAL 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"ט תשרי תשע"ז - 15431/10/2016



XEPLION XEPTENA

Trade Mark No. 273114 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.                    .תכשירים רוקחיים לבני אדם

כ"ט תשרי תשע"ז - 15531/10/2016



XEPLION LYONTRES

Trade Mark No. 273115 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.                    .תכשירים רוקחיים לבני אדם

כ"ט תשרי תשע"ז - 15631/10/2016



Trade Mark No. 273128 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'Oreal

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial information and shopping advice for 
consumers in relation to cosmetics, makeup and 
beauty products; commercial information about 
trends, articles and video demonstrations, discounts 
and links to third party retail websites, all relating to 
beauty products; collection, analysis, processing and 
provision of data on the use of products and 
consumer preferences; all included in class 35.

מידע מסחרי וייעוץ קניות לצרכנים בנוגע לקוסמטיקה, איפור 
ומוצרי יופי; מידע מסחרי על טרנדים, מאמרים והדגמות וידאו, 
הנחות וקישורים לאתרי צד שלישי קמעונאי, הנוגעים כולם 

למוצרי יופי; איסוף, ניתוח, עיבוד ואספקה של נתונים על שימוש 
במוצרים והעדפות הצרכן; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 44 סוג: 44

Cleansing and beauty treatment information and 
advice for consumers on choosing makeup, 
cosmetics and beauty products; all included in class 
44.

מידע וייעוץ בטיפולי טיהור ויופי עבור צרכנים בבחירת איפור, 
קוסמטיקה ומוצרי יופי; הנכללים כולם בסוג 44.                     

                                                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 15731/10/2016



Trade Mark No. 273250 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1209909 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Shupet" 

Address: d. 15, korp. 8, ul. Nagornaya, RU-117186 
Moscow, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

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: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; auctioneering; sales promotion for 
others, including on-line retail and wholesale store 
service; distribution of samples; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses].

כ"ט תשרי תשע"ז - 15831/10/2016



Trade Mark No. 273271 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YTONG LTD. שם: איטונג בע"מ

Address: Caesarea Industrial Park, P.O.B. 3007, 
Caesarea, 3088900, Israel

כתובת : פארק תעשיה קיסריה, ת.ד. 3007, קיסריה, 3088900, 
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: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal.

חומרי בנין (לא מתכתיים); בלוקים; צינורות קשיחים אל 
מתכתיים לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם 

מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת.                                         
                          

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; 
consultancy regarding construction services.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; ייעוץ בנוגע לשירותי 
בניה.                                                                             

    

כ"ט תשרי תשע"ז - 15931/10/2016



BMC

Trade Mark No. 273304 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer application 
software for mobile devices, desktop devices, and 
web applications for use in the field of general 
business processes, namely, as a help desk solution 
allowing a user to identify and resolve problems 
associated with the user's computer network; 
Computer software for use in maintaining a database 
of problems and solutions identified on a user's 
computer network; Computer software, namely, 
system management software focused on the 
provisioning, configuration, and change management 
of data center infrastructure; Computer software and 
programs for managing computer systems, 
databases, and applications, namely, providing data 
management, information technology process 
automation, application management, storage and 
performance optimization, and recovery of mainframe 
and distributed systems computers, and the 
databases, business applications, programs, and 
systems that operate therein; Computer software for 
computer systems and computer network 
management, namely, software for computer network 
monitoring and computer system diagnostics; 
Computer software and computer application 
software for mobile devices, desktop devices, and 
web applications, namely, software for managing, 
deploying, and removing software applications, 
maintaining software inventories, maintaining 
software license compliance, and managing 
application security on mobile devices, desktop 
devices, and cloud computing networks; Computer 
software and computer application software for 
mobile devices, desktop devices, and web 
applications, namely, software for use as a virtual 
concierge that provides awareness of and access to 
available services, content, and alerts; Computer 
software and computer application software for 
mobile devices, desktop devices, and web 
applications that provides a virtual help desk and 
self-help computer and software support services. 
Computer software and computer application 
software for mobile devices, desktop devices, and 
web applications that provides real-time, integrated 
service management of other computer software, 
information systems, computer hardware, computer 
networks, and information databases; Computer 
software and computer application software for 
mobile devices, desktop devices, and web 
applications that provides real-time alerts and 
updates for end-to-end performance management; 
Computer software and computer application 
software for mobile devices that provides access to 
applications and services through a mobile operating 
system and interface; Computer software and 
computer application software for desktop devices 

תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב למכשירים ניידים, מחשבי 
שולחן ויישומי אינטרנט לשימוש בתחום תהל¬יכים עסקיים 

כלליים, בפרט, כמחלקת תמיכה המאפשרת למשתמש לזהות 
ולפתור בעיות הקשורות לרשת המחשבים של המשתמש; 
תוכנת מחשב לשימוש בתמיכה של מסד נתונים לבעיות 
ופתרונות המזוהים ברשת המחשבים של משתמש; תוכנת 
מחשב, בפרט, תוכנה לניהול המערכת מתמקדת באספקה, 
תצורה, וניהול שינויים של תשתית מרכז הנתונים; תוכנות 
מחשב ותוכנות מחשב לניהול מערכות מחשב, מסדי נתונים 
ויישומים, בפרט, ניהול נתונים, אוטומציה של תהליכי מידע 

טכנולוגיים, ניהול יישומים, אחסון ומיטוב ביצועים, ושחזור של 
מחשבים מרכזיים ומחשבי מערכות מבוזרות, ומסדי הנתונים, 
יישומים עסקיים, תוכנות מחשב, ומערכות הפועלות בו; תוכנות 
מחשב למערכות מחשב וניהול רשת מחשבים, בפרט, תוכנה 
לניטור רשת מחשבים ואבחון במערכת מחשב; תוכנות מחשב 
ותוכנות יישום מחשב למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי 
אינטרנט, בפרט, תוכנה לניהול, פריסה, והסרת יישומי תוכנה, 
שמירה על מלאי תוכנה, שמירה על תאימות רישיונות תוכנה, 
וניהול של אבטחת יישומים במכשירים ניידים, מחשבי שולחן, 
ורשתות מחשוב ענן; תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב 
למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי אינטרנט, בפרט, 

תוכנה לשימוש כתומך וירטואלי המספק מודעות של משתמש 
לשירותים זמינים וגישה אליהם, תוכן, והתראות; תוכנות מחשב 
ותוכנות יישום מחשב למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי 
אינטרנט המספקות שירותי מוקד תמיכה וירטואלי ושירותי 
תמיכה עצמית במחשב ושירותי תמיכה בתוכנות; תוכנות 

מחשב ותוכנות יישום מחשב למכשירים ניידים, מחשבי שולחן 
ויישומי אינטרנט המספקות בזמן אמת, ניהול שירות משולב של 
תוכנות מחשב אחרות, מערכות מידע, חומרת מחשב, רשתות 
מחשבים, ומאגרי מידע; תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב 
למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי אינטרנט המספקות 
התראות בזמן אמת ועדכונים לניהול ביצועים מקצה-לקצה; 
תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב למכשירים ניידים, 

המספקות גישה ליישומים ושירותים באמצעות מערכת הפעלה 
סלולרית וממשק; תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב למחשבי 
שולחן המספקות גישה ליישומים ושירותים באמצעות מערכת 
הפעלה לשולחן עבודה וממשק; תוכנות מחשב ותוכנות יישום 
מחשב למכשירים מבוססי אינטרנט המספקות גישה ליישומים 
ושירותים באמצעות מערכת מבוססת אינטרנט וממשק; תוכנות 
מחשב ותוכנות יישום מחשב למכשירים ניידים, מחשבי שולחן 
ויישומי אינטרנט המספקותמ סנכרון של יישומים ותוכן עבור 
מגוון פלטפורמות ומכשירים; תוכנות מחשב ותוכנות יישום 
מחשב למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי אינטרנט 
המספקות מידע ספציפי למשתמש לגבי שימוש, התאמה, 

מיקום, יישומים, התקנים, ושירותים ומשאבים מבוססי מיקום; 
תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב למכשירים ניידים, מחשבי 
שולחן ויישומי אינטרנט המספקות שירותים מבוססי מיקום, 
עדכונים, והודעות; תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב 

למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי אינטרנט המספקות 
קביעת זימונים ותזכרותם; תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב 
למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי אינטרנט, עבור ניהול 
שירותי תומך וירטואלי; תוכנות מחשב ותוכנות יישום מחשב 
למכשירים ניידים, מחשבי שולחן ויישומי אינטרנט המספקות 

גישה ואחסון של מסמכים מאובטחים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 16031/10/2016



that provides access to applications and services 
through a desktop operating system and interface; 
Computer software and computer application 
software for web-based devices that provides access 
to applications and services through a web-based 
system and interface; Computer software and 
computer application software for mobile devices, 
desktop devices, and web applications that provides 
synchronization of applications and content across 
platforms and devices; Computer software and 
computer application software for mobile devices, 
desktop devices, and web applications that delivers 
user-specific information about usage, compliance, 
location, applications, devices, and location-aware 
services and resources; Computer software and 
computer application software for mobile devices, 
desktop devices, and web applications that delivers 
location-aware service, updates, and notifications; 
Computer software and computer application 
software for mobile devices, desktop devices, and 
web applications that provides appointment 
scheduling and appointment notifications; Computer 
software and computer application software for 
mobile devices, desktop devices, and web 
applications, to manage a concierge service. 
Computer software and computer application 
software for mobile devices, desktop devices, and 
web applications that provides secure access and 
storage of documents; all included in class 9

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Consulting services relating to research and design 
of computer hardware and computer software for 
others; technical consulting services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software 
problems via phone, email and in person; 
maintenance services for computer software; 
computer programming services for others in the field 
of general business processing; software as a service 
(SAAS) services featuring computer software for use 
in the field of general business processes, namely, 
as a help desk solution allowing a user to identify and 
resolve problems associated with the user's 
computer network and to maintain a database of 
identified problems and solutions; Computer 
consulting services in the field of system 
management software focused on the provisioning, 
configuration and change management of data 
center infrastructure; software as a service (SAAS) 
services featuring, computer software, namely, 
system management software focused on the 
provisioning, configuration and change management 
of data center infrastructure; Software as a service 
(SAAS) services featuring computer software and 
programs for managing computer systems, 
databases and applications, namely, providing data 
management, information technology process 
automation, application management, storage and 
performance optimization and recovery of mainframe 
and distributed systems computers and the database 
and business applications, programs, and systems 
that operate therein; Remote and on-site monitoring 
of computer systems; software as a service (SAAS) 
services featuring computer software for computer 
systems and computer network management, 
namely, software for computer network monitoring 
and computer system diagnostics. Software as a 
service (SAAS) services featuring software for 

שירותי ייעוץ הנוגעים למחקר ועיצוב של חומרת מחשב ותוכנות 
מחשב לאחרים; שירותי ייעוץ טכניים, בפרט, פתרון של בעיות 
חומרה ותוכנת מחשב באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני ובאופן 
אישי; שירותי תחזוקה לתוכנת מחשב; שירותי תכנות מחשבים 
עבור אחרים בתחום העיבוד עסקי כללי; שירותי תוכנות כשירות 

(תוכנות כשירות) הכוללים תוכנת מחשב לשימוש בתחום 
תהליכים עסקיים כלליים, בפרט, כמחלקת תמיכה המאפשרת 
למשתמש לזהות ולפתור בעיות הקשורות לרשת המחשבים של 
המשתמש ולשמור על מסד נתונים של בעיות שזוהו ונפתרתן; 
שירותי ייעוץ מחשב בתחום תוכנה לניהול המערכת מתמקדת 
בהקצאה, הגדרת התצורה וניהול שינויים של תשתית מרכז 
הנתונים; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) הכוללים, 
תוכנת מחשב, בפרט, תוכנה לניהול המערכת מתמקדת 

בהקצאה, הגדרת התצורה וניהול שינויים של תשתית מרכז 
הנתונים; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) הכוללים 
תוכנות מחשב ותוכנות לניהול מערכות מחשב, מסדי נתונים 

ויישומים, בפרט, ניהול נתונים, אוטומציה של תהליכי טכנולוגיית 
מידע, ניהול יישומים, אחסון ומיטוב ביצועים ושחזור של 
מחשבים מרכזיים ומחשבי מערכות מבוזרות ויישומי מסדי 
נתונים ויישומים עסקיים, תוכנות, ומערכות הפועלות בהם; 
ניטור מרחוק ובאתר של מערכות מחשב; שירותי תוכנות 
כשירות (תוכנות כשירות) הכוללים תוכנת מחשב למערכות 

מחשב וניהול רשת מחשב, בפרט, תוכנה לניטור רשת מחשבים 
ואבחון מערכת מחשב; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות 

כשירות) שמציעות תוכנה לניהול, פריסה, והסרת יישומי תוכנה, 
שמירה על מלאי תוכנה, שמירה על תאימות רישיונות תוכנה, 
וניהול של אבטחת יישומים במכשירים ניידים, מחשבי שולחן, 
ורשתות מחשוב ענן; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) 
הכוללים תוכנה לשימוש כתומך וירטואלי המספק מודעות של 
משתמש לגישה לשירותים זמינים, תוכן, והתראות; שירותי 
תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) המספקים תוכנה למחלקת 
תמיכה וירטואלית ותמיכה עצמאית ושירותי תמיכה; שירותי 
תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) המציעים תוכנה המספקת 
בזמן אמת, ניהול שירות משולב של תוכנות אחרות במחשב, 
מערכות מידע, חומרת מחשב, רשתות מחשבים, ומאגרי מידע; 

שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) הכוללים תוכנה 
שמספקת התראות בזמן אמת ועדכונים לניהול ביצועים 

כ"ט תשרי תשע"ז - 16131/10/2016



managing, deploying, and removing software 
applications, maintaining software inventories, 
maintaining software license compliance, and 
managing application security on mobile devices, 
desktop devices, and cloud computing networks; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for use as a virtual concierge that provides 
awareness of and access to available services, 
content, and alerts; Software as a service (SAAS) 
services featuring software that provides a virtual 
help desk and self-help computer and software 
support services; Software as a service (SAAS) 
services featuring software that provides real-time, 
integrated service management of other computer 
software, information systems, computer hardware, 
computer networks, and information databases; 
Software as a service (SAAS) services featuring 
software that provides real-time alerts and updates 
for end-to-end performance management; Software 
as a service (SAAS) services featuring software that 
provides access to applications and services through 
a mobile operating system and interface; Software as 
a service (SAAS) services featuring software that 
provides access to applications and services through 
a desktop operating system and interface; Software 
as a service (SAAS) services featuring software that 
provides access to applications and services through 
a web-based system and interface; Software as a 
service (SAAS) services featuring software that 
provides synchronization of applications and content 
across platforms and devices; Software as a service 
(SAAS) services featuring software that delivers 
user-specific information about usage, compliance, 
location, applications, devices, and location-aware 
services and resources; Software as a service 
(SAAS) services featuring software that delivers 
location-aware service, updates, and notifications. 
Software as a service (SAAS) services featuring 
software that provides appointment scheduling and 
appointment notifications; Software as a service 
(SAAS) services featuring software that manages a 
concierge service; Software as a service (SAAS) 
services featuring software that provides secure 
access and storage of documents; all included in 
class 42

מקצה-לקצה; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות)  
המציעים תוכנה המספקת גישה ליישומים ושירותים באמצעות 
מערכת הפעלה סלולרית וממשק; שירותי תוכנות כשירות 
(תוכנות כשירות) המציעים תוכנה המספקת גישה ליישומים 
ושירותים באמצעות מערכת הפעלה לשולחן עבודה וממשק; 
תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) הכוללים תוכנה המספקת 

גישה ליישומים ושירותים באמצעות מערכת מבוססת אינטרנט 
וממשק; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) המציעים 
תוכנה המספקת סנכרון של יישומים ותוכן מגוון פלטפורמות 
ומכשירים; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) המציעים 
תוכנה המספקת מידע ספציפי למשתמש לגבי שימוש, התאמה, 
מיקום, יישומים, התקנים, ושירותים ומשאבים מבוססי מיקום; 
שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) המציעים תוכנה 
המספקת שירות מבוססי מיקום, עדכונים והודעות; שירותי 

תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) המציעים תוכנה המאפשרת 
קביעת זימונים ותזכרותם; שירותי תוכנות כשירות (תוכנות 
כשירות) המציעים תוכנה המנהלת שירותי תומך וירטואלי; 
שירותי תוכנות כשירות (תוכנות כשירות) המציעים תוכנה 

המספקת גישה ואחסון של מסמכים מאובטחים; הנכללים כולם 
בסוג 42                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

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

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

U.S.A., 31/10/2014, No. 86/441,420 ארה"ב, 31/10/2014, מספר 86/441,420

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 03/11/2014, No. 86/442,793 ארה"ב, 03/11/2014, מספר 86/442,793

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 16231/10/2016



 Owners

Name: BMC Software, Inc. 

Address: 2101 CityWest Boulevard, Houston, TX 77042, 
U.S.A.

Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 16331/10/2016



Trade Mark No. 273307 מספר סימן

Application Date 08/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 3 G.Y.A LTD שם: 3.ג.י.א בע"מ

Address: Kdoshei HaShoa 20, Tel Aviv, Israel כתובת : קדושי השואה 20, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Limor Ben Noon, ADV.

Address: 8 Hey Beeyar, Tel Aviv, Israel

שם: לימור בן נון, עו"ד

כתובת : ה' באייר 8, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery; Ices. דברי מאפה וממתקים; גלידות.           

Class: 43 סוג: 43

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 16431/10/2016



קוקיז
Cookeez

Trade Mark No. 273311 מספר סימן

Application Date 08/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 3 G.Y.A LTD שם: 3.ג.י.א בע"מ

Address: Kdoshei HaShoa 20, Tel Aviv, Israel כתובת : קדושי השואה 20, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Limor Ben Noon, ADV.

Address: 8 Hey Beeyar, Tel Aviv, Israel

שם: לימור בן נון, עו"ד

כתובת : ה' באייר 8, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery; Ices. דברי מאפה וממתקים; גלידות.           

Class: 43 סוג: 43

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 16531/10/2016



Trade Mark No. 273322 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ASPECT IMAGING LTD. שם: אספקט טכנולוגיות מגנטים בע"מ

Address: 17 Moshav Ben Shemen, Ben Shemen, 73115, 
Israel

כתובת : מושב בן שמן 17, בן שמן, 73115, 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

Measuring instruments, including spectometers, 
imaging devices, magnetic resonance imaging 
devices, nuclear magnetic resonance devices, 
computed tomography devices, and computer 
programs for the operation of the same; all for use in 
science, research and industry; computer software 
for the operation of medical diagnostic equipment 
and medical measuring instruments; all included in 
class 09.

מכשירי מדידה, ביניהם ספקטרומטרים, מכשירי דימות, מכשירי 
אמ.אר.אי, מכשירי אנ.אמ.אר, מכשירי טומוגרפיה ממוחשבת, 
ותוכנות מחשב עבור הפעלת אותם המכשירים; כולם לשימוש 
במדע, מחקר ובתעשייה: תוכנת מחשב עבור הפעלת ציוד 

דיאגנוסטי רפואי ומכשירי מדידה רפואיים: הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 10 סוג: 10

Medical diagnostic equipment, medical measuring 
instruments, including spectometers, imaging 
devices, magnetic resonance imaging devices, 
nuclear magnetic resonance devices, computed 
tomography devices; all included in class 10.

ציוד דיאגנוסטי רפואי, מכשירי מדידה רפואיים, ביניהם 
ספקטרומטרים, מכשירי דימות, מכשירי אמ.אר.אי׳, מכשירי 

אנ.אמ.אר, מכשירי טומוגרפיה ממוחשבת, הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .10

                                                              

כ"ט תשרי תשע"ז - 16631/10/2016



Trade Mark No. 273364 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alin Communication and Content Channels 
Ltd.

שם: אלין תקשורת וערוצי תוכן בע"מ

Address: 2 Raul valenberg st, Tel Aviv, Israel כתובת : ראול ולנברג 2, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tali Rozen, Adv.

Address: Hassadot 10\20, Ramat Hasharon, Israel

שם: עו"ד טלי רוזן

כתובת : השדות 20\10, רמת השרון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely  Production of TV 
Shows.

שירותי בידור , דהיינו,  הפקת תכניות טלוויזיה.                     

כ"ט תשרי תשע"ז - 16731/10/2016



Trade Mark No. 273467 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMIR GANS שם: אמיר גנס

Address: Dror 38, Beer Yakov, Israel כתובת : הדרור 38, באר יעקב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: noam kuris, adv

Address: shefa tal 6, tel aviv 67013, P.O.B. 6210, tel 
aviv, 61061, Israel

שם: נועם קוריס, עו"ד

כתובת : שפע טל 6, ת.ד. 6210, תל אביב, 67013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

App which can be downloaded via smartphones.   .אפליקציה אשר ניתנת להורדה באמצעות סמארטפונים

כ"ט תשרי תשע"ז - 16831/10/2016



לאפהפיתה טרפז
Lafapita trapeze

Trade Mark No. 273472 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yitzhak Waknin שם: יצחק ווקנין

Address: Lavon 23/2, Holon, Israel כתובת : פנחס לבון 23/2, חולון, ישראל

Name: Oz Waknin שם: עוז ווקנין

Address: Lavon 23/2, Holon, Israel כתובת : פנחב לבון 23/2, חולון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry; taboon bread; pitta. דברי מאפה; לאפות; פיתות.         

כ"ט תשרי תשע"ז - 16931/10/2016



Trade Mark No. 273489 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hazera (1939) Ltd. שם: הזרע (1939) בע"מ

Address: Re'em, 7983100, Israel כתובת : מסמיה, ד.נ. שקמים, ראם, 7983100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman 
Street., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Plant Propagation Materials ; all included in class 31 חומרי ריבוי צמחיים; הנכללים כולם בסוג 31                         
    

כ"ט תשרי תשע"ז - 17031/10/2016



Trade Mark No. 273520 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BIOGEN MA INC.

Address: 250 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 
U.S.A.

(Massachusetts 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurologic disorders and hemophilia; all included in 
class 5

תכשירים פרמצבטיים לטיפול בהפרעות נוירולוגיות והמופיליה; 
הנכללים כולם בסוג 5                                                       

              

Class: 42 סוג: 42

Development of pharmaceutical preparations and 
medicines; all included in class 42

פיתוח של תכשירים פרמצבטיים ותרופות; הנכללים כולם בסוג 
                                                     42

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

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

U.S.A., 24/10/2014, No. 86/433489 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86/433489

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 17131/10/2016



Trade Mark No. 273613 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241551 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Speaker stands; protective cases for speakers; 
remote controls for speakers; plug adaptors; chargers 
for use with headphones and speakers; 
multifunctional electronic devices for displaying, 
measuring, and uploading to the internet information 
including time, date, body and heart rates, global 
positioning, direction, distance, altitude, speed, steps 
taken, calories burned, navigational information, 
weather information, the temperature, wind speed, 
and the declination of body and heart rates, altitude 
and speed; electronic monitoring devices 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, 
monitoring, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data to the internet, wearable 
digital electronic devices in the form of a wristwatch, 
wrist band or bangle capable of providing access to 
the internet and for sending and receiving phone 
calls, electronic mails and messages; tablets; 
televisions; carrying cases for headphones and 
portable speakers; portable speaker mount for 
bicycles; computer software, namely, software for 
updating wireless speakers and headphones; remote 
controls for digital music systems; remote controls for 
stereos; handheld devices for playing, organizing, 
downloading, transmitting, manipulating and 
reviewing audio, and media files; handheld devices 
for controlling speakers, amplifiers, stereo systems 
and entertainment systems; computer software for 
use in playing, organizing, downloading, transmitting, 
manipulating, and reviewing audio files, and media 
files; computer software for use in controlling 
speakers, amplifiers, stereo systems, home theater 
systems, and home entertainment systems; 
computer software for use in controlling digital music 
systems; home theater systems comprised of digital 
music players, digital music controllers, speakers, 
amplifiers, and wireless handheld controllers; home 
entertainment systems comprised of digital music 
players, digital music controllers, speakers, 
amplifiers, and wireless handheld controllers; 
downloadable audio and video recordings featuring 
music, music performances, and music videos; 
prerecorded music, namely, digital downloads; 
computer software for use in the delivery, distribution 
and transmission of digital music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content; cell 
phones; smart phones, computers; laptop computers; 
downloadable music via the internet and wireless 
devices.

כ"ט תשרי תשע"ז - 17231/10/2016



 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 8600 Hayden Place, Culver City CA 90232, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 14 סוג: 14

Watches;  watches and bracelets incorporating 
functions for monitoring and reporting fitness, 
training, and activity data, namely, time, distance, 
pace, calories burned, and cumulative activity level; 
watches and bracelets that communicate data to 
personal digital assistants, smart phones, and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 
networks.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring consumer 
electronics and accessories 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., 21/04/2014, No. 86257475 ארה"ב, 21/04/2014, מספר 86257475

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 17331/10/2016



Trade Mark No. 273626 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241670 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Life-saving apparatus and instruments, namely life 
vests, apparatus for recording, transmission, 
reproduction of sound or images, magnetic recording 
media and sound recording disks; bags and cases for 
video cameras or photographic apparatus; compact 
disks, DVDs and other digital recording media; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers and computer equipment; mouse pads; 
software; USB keys, electronic agendas, game 
software, recorded computer programs, programs for 
computers, for mobile telephones (downloadable 
software) and electronic publications downloadable 
on-line or from the Internet; optical goods, 
spectacles, sunglasses, goggles for sports; spectacle 
frames; spectacle lenses, contact lenses; cases for 
spectacles or for contact lenses; binoculars; covers 
for laptop computers; bags designed for laptop 
computers; cameras [photography]; signaling buoys, 
positioning buoys; telephones, mobile telephones, 
smartphones, tablets, personal electronic assistants 
and MP3 players; accessories for telephones, mobile 
telephones, smartphones, tablets, PDAs and MP3 
players, particularly hands-free kits for telephones, 
batteries, covers, casings, facings, chargers, straps 
or lanyards, earphones; bags and cases for mobile 
telephones and telephone equipment.

כ"ט תשרי תשע"ז - 17431/10/2016



Class: 14 סוג: 14

Jewelry and jewelry products (including fashion 
jewelry); precious or semi-precious stones; pearls; 
jewelry cases [caskets]; rings, earrings, cuff links, 
bracelets, charms, broaches, chains, necklaces, 
pendants, key rings (trinkets or fobs), tie pins, 
medallions, medals, jewelry for bags; jewelry boxes; 
trophies of precious metal; timepiece products and 
chronometric instruments, watches, wristwatches, 
watch bands, alarm clocks, chronometers, wall 
clocks, cases or presentation cases for timepieces; 
clocks (timepieces).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; trunks and suitcases; 
traveling bags, sports bags; handbags, backpacks; 
beach bags, school bags, satchels, shopping bags; 
traveling trunks; travel bags for clothing and shoes; 
attaché cases and document holders, document 
cases, briefcases (leather goods); purses, wallets, 
card holders (wallets), coin purses not of precious 
metal, key cases (leather goods); boxes of leather or 
imitation leather; traveling sets (leather goods), 
boxes intended for toiletry articles known as "vanity 
cases"; pouches of leather, clutch bags (evening 
handbags); parasols; umbrellas; clothing for animals, 
bags for carrying animals.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, pullovers, vests, shirts, tee-shirts, trousers, 
jackets, suits, coats, raincoats, overcoats, parkas, 
skirts, dresses, shorts; pajamas, house coats, night 
shirts, dressing gowns; hats, caps of all kinds, gloves 
(clothing), neckties, belts (clothing), leather belts, 
scarves, pocket squares (clothing), sashes for wear, 
shawls, stockings, socks, tights, suspenders, stoles; 
underwear, lingerie; bathing suits; footwear, slippers, 
boots and half-boots.

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

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

France, 28/07/2014, No. 144108655 צרפת, 28/07/2014, מספר 144108655

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 17531/10/2016



 Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: 2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 17631/10/2016



Trade Mark No. 273627 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241672 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Life-saving apparatus and instruments,namely life 
vests,  apparatus for recording, transmission, 
reproduction of sound or images, magnetic recording 
media, sound recording disks; bags and cases for 
video cameras or photographic apparatus; compact 
disks, DVDs and other digital recording media; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers and computer equipment; mouse pads; 
software; USB flash drives, PDAs, game software, 
recorded computer programs, programs for 
computers and mobile telephones (downloadable 
software) and electronic publications downloadable 
on-line or from the Internet; optical goods, 
spectacles, sunglasses, goggles for sports; spectacle 
frames; spectacle lenses, contact lenses; cases for 
spectacles or for contact lenses; binoculars; covers 
for laptop computers; bags designed for laptop 
computers; cameras [photography]; signaling buoys, 
positioning buoys; telephones, mobile telephones, 
smartphones, tablets, personal electronic assistants 
and MP3 players; accessories for telephones, mobile 
telephones, smartphones, tablets, PDAs and MP3 
players, namely: hands-free kits for telephones, 
batteries, covers, casings, facings, chargers, straps 
or lanyards, earphones; bags and cases for mobile 
telephones and telephone equipment.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and jewelry products (including fashion 
jewelry); precious or semi-precious stones; pearls; 
jewelry cases [caskets]; rings, earrings, cuff links, 
bracelets, charms, broaches, chains, necklaces, 
pendants, key rings (trinkets or fobs), tie pins, 
medallions, medals, jewelry for bags; jewelry boxes; 
trophies of precious metal; timepiece products and 
chronometric instruments, watches, wristwatches, 
watch bands, alarm clocks, chronometers, wall 
clocks, cases or presentation cases for timepieces; 
clocks (timepieces).

כ"ט תשרי תשע"ז - 17731/10/2016



 Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: 2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS, France

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; trunks and suitcases; 
traveling bags, sports bags; handbags, backpacks; 
beach bags, school bags, satchels, shopping bags; 
traveling trunks; travel bags for clothing and shoes; 
attaché cases and document holders, document 
cases, briefcases (leather goods); purses, wallets, 
card holders (wallets), coin purses not of precious 
metal, key cases (leather goods); boxes of leather or 
imitation leather; traveling sets (leather goods), 
boxes intended for toiletry articles known as "vanity 
cases"; pouches of leather, clutch bags (evening 
handbags); parasols; umbrellas; clothing for animals, 
bags for carrying animals.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, pullovers, vests, shirts, tee-shirts, trousers, 
jackets, suits, coats, raincoats, overcoats, parkas, 
skirts, dresses, shorts; pajamas, house coats, night 
shirts, dressing gowns; hats, caps of all kinds, gloves 
(clothing), neckties, belts (clothing), leather belts, 
scarves, pocket squares (clothing), sashes for wear, 
shawls, stockings, socks, tights, suspenders, stoles; 
underwear, lingerie; bathing suits; footwear, slippers, 
boots and half-boots.

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

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

France, 28/07/2014, No. 144108646 צרפת, 28/07/2014, מספר 144108646

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 17831/10/2016



LAST WEEK TONIGHT

Trade Mark No. 273686 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video recordings featuring live action, comedy and 
drama television series; sound recordings featuring a 
live action, comedy and drama television series; 
downloadable video recordings featuring live action, 
comedy and drama television series; downloadable 
computer games; downloadable computer game 
software for use with wireless devices and personal 
computers; downloadable multimedia file containing 
artwork, text, audio, video, games, and internet web 
links relating to music and television; video game 
cartridges and discs; video game software; 
mousepads; headphones and earphones; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application featuring entertainment content relating to 
a television series; protective cases specially adapted 
for laptop computers, tablet computers, smart phones 
and other portable electronic devices, media players, 
mobile phones and personal digital assistants; 
plastic, rubber or vinyl protective coverings specially 
adapted for laptop computers, tablet computers, 
smart phones and other portable electronic devices, 
media players, mobile phones and personal digital 
assistants; all included in class 9.

הקלטות וידאו הכוללות סדרות טלויזיה פעולה חיה, קומדיה 
ודרמה; הקלטות קול הכוללות סדרות טלויזיה פעולה חיה, 

קומדיה ודרמה; הקלטות וידאו להורדה הכוללות סדרות טלויזיה 
פעולה חיה, קומדיה ודרמה; משחקי מחשב להורדה; תוכנת 

משחק מחשב להורדה לשימוש עם התקנים אלחוטיים 
ומחשבים אישיים; קובץ מולטימדיה להורדה המכיל יצירות 
אמנות, טקסט, אודיו, וידאו, משחקים, וקישורי אינטרנט 

אינטרנט הקשורים למוסיקה וטלויזיה; קופסאות ודיסקים של 
משחקי וידאו; תוכנת משחק וידאו; פדים לעכבר; אוזניות 
ואוזניות; תוכנות להורדה בטבע של יישום נייד הכולל תוכן 

בידור המתייחס לסדרת טלוויזיה; נרתיקי מגן מותאמים במיוחד 
עבור מחשבים ניידים, מחשבי לוח, טלפונים חכמים ומכשירים 
אלקטרוניים ניידים אחרים, נגני מדיה, טלפונים ניידים וסייענים 
אישיים דיגיטליים; כיסויי מגן מפלסטיק, גומי או ויניל מותאמים 
במיוחד עבור מחשבים ניידים, מחשבי לוח, טלפונים חכמים 
ומכשירים אלקטרוניים ניידים אחרים, נגני מדיה, טלפונים 

ניידים וסייענים אישיים דיגיטליים; הנכללים כולם בסוג 9.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 21 סוג: 21

Dishware; serve ware; mugs;  cosmetic brushes; 
cosmetic brushes and cosmetic utensils; household 
utensils; kitchen utensils; Mugs, drinking glasses,  
shot glasses; bar ware; bar ware, namely, bottle 
openers, cocktail shakers, decanters, wine buckets, 
wine openers, coolers for wine, coasters not of paper 
and other than table linen; and sports bottles sold 
empty; all included in class 21.

כלי הגשה; כלי שולחן; ספלים;  פסלונים; מברשות קוסמטיות; 
מברשות קוסמטיות וכלים קוסמטיים; כלי בית; כלי מטבח; 
ספלים, כוסות שתייה,  כוסות שוטים; כלי בר; כלי בר, שהם, 
פותחני בקבוקים, שייקרים לקוקטייל, בקבוקי יין, דליים ליין, 
פותחני יין, מקררי יין, תחתיות לא מנייר ואחרות מאשר מצעי 
שולחן; ובקבוקי ספורט הנמכרים ריקים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21

                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Clothing, namely, casual wear, outerwear, 
undergarments, hosiery, sportswear, sweat shirts, 
sweat pants, shirts, swimwear, bathrobes; tank tops, 
t-shirts, hooded pullovers, and hooded sweat shirts; 
sleepwear; robes; socks; headwear; headwear, 
namely, caps; footwear; Halloween and masquerade 
costumes; all included in class 25.

הלבשה; הלבשה, שהם, לבוש נוח, הלבשה עליונה, הלבשה 
תחתונה, גרביים, בגדי ספורט, חולצות זיעה, מכנסיים זיעה, 
חולצות, בגדי ים, חלוקי רחצה; גופיות, חולצות, סוודרי ברדס, 
וחולצות זיעת עם ברדס; הלבשת לילה; חלוקים; גרביים; לבוש 

ראש, שהם, כובעים; נעליים; תחפושות ליל כל הקדושים 
ולהתחפשות; הנכללים כולם בסוג 25.                                 

                                              

כ"ט תשרי תשע"ז - 17931/10/2016



 Owners

Name: Home Box Office, Inc. 

Address: 1100 Avenue of the Americas, New York, NY, 
10036, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of an ongoing 
television series featuring live action, comedy and 
drama; providing entertainment information, news 
and commentary via an on-line global computer 
network; interactive online entertainment in the 
nature of a website containing photographic, video 
and prose presentations and related video clips and 
other multimedia materials featuring content from or 
related to a television series featuring live action, 
comedy and drama ; providing online video games; 
all included in class 41.

שירותי בידור באופי של סדרת טלוויזיה מתמשכת הכוללת 
פעולה חיה, קומדיה ודרמה; אספקת מידע בידורי, חדשות 
ופרשנות באמצעות רשת מחשבים מקוונת גלובלית; בידור 

אינטראקטיבי מקוון באופי של אתר המכיל, מצגות צילומי וידאו 
ופרוזה וסרטוני וידאו קשורים וחומרי מולטימדיה אחרים 

שמציעות תוכן או הקשורים לסדרת טלוויזיה הכוללת פעולה 
חיה, קומדיה ודרמה; אספקת משחקי וידאו מקוונים; הנכללים 
כולם 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ט תשרי תשע"ז - 18031/10/2016



VECTRA FELIS

Trade Mark No. 273689 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ceva Animal Health LLC

Address: 8735 Rosehill Road, Ste. 300, Lenexa, Kansas 
66215, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products namely, antiparastic products for 
veterinary use.

מוצרים וטרינאריים, דהיינו, מוצרים נגדי טפילים לשימוש 
וטרינארי .             

כ"ט תשרי תשע"ז - 18131/10/2016



T.C. ELECTRONIC

Trade Mark No. 273833 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: MUSIC Group IP Ltd.

Address: Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. BOX 
146, P.O.B. 146, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for creating, recording, transmission, 
processing, retrieval, manipulation and reproduction 
of sound; microphones; microphone preamplifiers; 
direct input boxes; mixing consoles; dynamic 
processors; effects and signal processors; 
equalizers; crossovers; audio controllers; audio 
interfaces; signal distribution devices; signal 
converters; headphone amplifiers; headphones; 
power amplifiers; musical instrument amplifiers; 
loudspeakers; apparatus for controlling lighting; 
computer software for creating, recording, 
transmission, processing, retrieval, manipulation and 
reproduction of sound; computer user manuals in 
electronic format; all included in class 9

התקן ליצירה, הקלטה, העברה, עיבוד, שליפה, תפעול ושחזור 
קול; מיקרופונים; מגברי-קדם למיקרופונים; תיבות קלט ישיר; 
קונסולות ערבוב (מיקסינג); מעבדים דינאמיים; מעבדי אפקטים 
ואותות; אקולייזרים; מפצלי תדרים (קרוסאוברים); בקרי שמע; 
ממשקי שמע; התקנים לניתוב אותות; ממירי אותות; מגברים 
לאוזניות; אוזניות; מגברי כוח; מגברים לכלי נגינה; רמקולים; 
התקן לבקרה על תאורה; תוכנת מחשב ליצירה, הקלטה, 
העברה, עיבוד, שליפה, תפעול ושחזור קול; מדריכים 

למשתמשי מחשב בפורמט אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; guitars; pianos; synthesizers; 
musical instrument accessories; strings, bags, cases 
and pedals for musical instruments;  tuning 
apparatus for musical instruments; spare parts of 
musical instruments; fittings of musical instruments; 
all included in class 15

כלי נגינה; גיטרות; פסנתרים; סינתיסייזרים; ציוד עזר לכלי 
נגינה; מיתרים, תיקים, קופסאות ודוושות לכלי נגינה; התקן 
כוונון לכלי נגינה; חלקי חילוף לכלי נגינה; אביזרי כלי נגינה; 

הנכללים כולם בסוג 15                                                     
                                                                                    

                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 18231/10/2016



LAKE

Trade Mark No. 273834 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: MUSIC Group IP Ltd.

Address: Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. BOX 
146, P.O.B. 146, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for creating, recording, transmission, 
processing, retrieval, manipulation and reproduction 
of sound; microphones; microphone preamplifiers; 
direct input boxes; mixing consoles; dynamic 
processors; effects and signal processors; 
equalizers; crossovers; audio controllers; audio 
interfaces; signal distribution devices; signal 
converters; headphone amplifiers; headphones; 
power amplifiers; musical instrument amplifiers; 
loudspeakers; apparatus for controlling lighting; 
computer software for creating, recording, 
transmission, processing, retrieval, manipulation and 
reproduction of sound; computer user manuals in 
electronic format; all included in class 9

התקן ליצירה, הקלטה, העברה, עיבוד, שליפה, תפעול ושחזור 
קול; מיקרופונים; מגברי-קדם למיקרופונים; תיבות קלט ישיר; 
קונסולות ערבוב (מיקסינג); מעבדים דינאמיים; מעבדי אפקטים 
ואותות; אקולייזרים; מפצלי תדרים (קרוסאוברים); בקרי שמע; 
ממשקי שמע; התקנים לניתוב אותות; ממירי אותות; מגברים 
לאוזניות; אוזניות; מגברי כוח; מגברים לכלי נגינה; רמקולים; 
התקן לבקרה על תאורה; תוכנת מחשב ליצירה, הקלטה, 
העברה, עיבוד, שליפה, תפעול ושחזור קול; מדריכים 

למשתמשי מחשב בפורמט אלקטרוני ; הנכללים כולם בסוג 9   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ט תשרי תשע"ז - 18331/10/2016



LAB.GRUPPEN

Trade Mark No. 273835 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: MUSIC Group IP Ltd.

Address: Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. BOX 
146, P.O.B. 146, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for creating, recording, transmission, 
processing, retrieval, manipulation and reproduction 
of sound; microphones; microphone preamplifiers; 
direct input boxes; mixing consoles; dynamic 
processors; effects and signal processors; 
equalizers; crossovers; audio controllers; audio 
interfaces; signal distribution devices; signal 
converters; headphone amplifiers; headphones; 
power amplifiers; musical instrument amplifiers; 
loudspeakers; apparatus for controlling lighting; 
computer software for creating, recording, 
transmission, processing, retrieval, manipulation and 
reproduction of sound; computer user manuals in 
electronic forma; all included in class 9

התקן ליצירה, הקלטה, העברה, עיבוד, שליפה, תפעול ושחזור 
קול; מיקרופונים; מגברי-קדם למיקרופונים; תיבות קלט ישיר; 
קונסולות ערבוב (מיקסינג); מעבדים דינאמיים; מעבדי אפקטים 
ואותות; אקולייזרים; מפצלי תדרים (קרוסאוברים); בקרי שמע; 
ממשקי שמע; התקנים לניתוב אותות; ממירי אותות; מגברים 
לאוזניות; אוזניות; מגברי כוח; מגברים לכלי נגינה; רמקולים; 
התקן לבקרה על תאורה; תוכנת מחשב ליצירה, הקלטה, 
העברה, עיבוד, שליפה, תפעול ושחזור קול; מדריכים 

למשתמשי מחשב בפורמט אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ט תשרי תשע"ז - 18431/10/2016



Trade Mark No. 273847 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours blue, orange, red, 
black and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, כתום, אדום, שחור ולבן הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: Negev Ceramics Ltd. שם: נגב קרמיקה בע"מ

Address: 30 Ytzchak Ben Tzvi St. Ramat Eliyahou, 
Rishon Le Zion, Israel

כתובת : יצחק בן צבי 30 רמת אליהו, ראשון לציון, 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: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus. כלים סניטריים.           

Class: 19 סוג: 19

Tiles and materials for flooring and covering; 
materials and accessories for use in flooring and 
covering.

אריחים וחומרים לריצוף וחיפוי; חומרים ואביזרים לשימוש 
בריצוף וחיפוי.                                                                 

              

Class: 42 סוג: 42

Interior and exterior design; floor and wall surface 
design.

עיצוב פנים וחוץ; עיצוב שטחי רצפה וקירות.                           
              

כ"ט תשרי תשע"ז - 18531/10/2016



Trade Mark No. 273848 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Negev Ceramics Ltd. שם: נגב קרמיקה בע"מ

Address: 30 Ytzchak Ben Tzvi St. Ramat Eliyahou, 
Rishon Le Zion, Israel

כתובת : יצחק בן צבי 30 רמת אליהו, ראשון לציון, 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: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus. כלים סניטריים.           

Class: 19 סוג: 19

Tiles and materials for flooring and covering; 
materials and accessories for use in flooring and 
covering.

אריחים וחומרים לריצוף וחיפוי; חומרים ואביזרים לשימוש 
בריצוף וחיפוי.                                                                 

              

Class: 35 סוג: 35

Retail sales of tiles for flooring and covering, sanitary 
apparatus, furniture and accessories for the home 
and garden.

מכירה קמעונית של אריחים וחומרים לריצוף וחיפוי, כלים 
סניטריים, ריהוט ואביזרים לבית ולגינה.                               

                              

Class: 42 סוג: 42

Interior and exterior design; floor and wall surface 
design.

עיצוב פנים וחוץ; עיצוב שטחי רצפה וקירות.                           
              

כ"ט תשרי תשע"ז - 18631/10/2016



Trade Mark No. 273923 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEGA DISPOSABLES S.A. 

Address: 148 Dekelias street, Aharnes, 13678, Greece

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary napkins.   .תחבושות היגייניות

כ"ט תשרי תשע"ז - 18731/10/2016



L by Lamarthe

Trade Mark No. 273960 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: 26 United Corpo SA

Address: 2 Avenue de la Porte Neuve, Luxembourg, 
2227, Luxembourg

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: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations; luggage, purses, 
wallets and other transportation objects; key chains; 
briefcases (leather goods); animal skin; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and canes; whips and 
saddlery.

עור וחיקויי עור; מזוודות; תיקים; ארנקים ונרתיקים אחרים; 
מחזיקי מפתחות; תיקי מסמכים(טובין עור); עורות חיות; תיבות 

ותיקי טיולים; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים 
ואוכפים/                                                                         

                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear   דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/12/2014, No. 144139515 צרפת, 05/12/2014, מספר 144139515

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 18831/10/2016



Trade Mark No. 274096 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1207899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yowie Hong Kong Holdings Limited

Address: C/- McCabe Secretarial Services, 29th Floor 
Wing On Centre, 11 Connaught Road Central, Hong 
Kong, People's Republic of China

(Hong Kong Limited Company under the laws of Hong 
Kong)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate, chocolates and non-medicated 
confectionery, candy, ice-cream and frozen 
confectionery, biscuits, wafers .

כ"ט תשרי תשע"ז - 18931/10/2016



Trade Mark No. 274237 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244794 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CYTEC INDUSTRIES INC.

Address: 5 GARRET MOUNTAIN PLAZA, WOODLAND 
PARK NJ 07424, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Light stabilizers for use in the plastics industry.

כ"ט תשרי תשע"ז - 19031/10/2016



RAMON CARDOVA

Trade Mark No. 274503 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wines; all 
included in class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה); יינות; הנכללים כולם בסוג 33  
                       

כ"ט תשרי תשע"ז - 19131/10/2016



Trade Mark No. 274862 מספר סימן

Application Date 26/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0751196 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips N.V.

Address: High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven, 
Netherlands

(The Netherlands 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: 8 סוג: 8

Electrical hand instruments (scrubbers) for facial 
cleansing.

Class: 10 סוג: 10

Massage apparatus, including massage sticks and 
foot massagers; inhalers, facial saunas and 
vaporizers for medical use.

Class: 11 סוג: 11

Facial vaporizers, facial saunas and vaporizers; 
ultraviolet ray lamps, not for medical use; tanning 
apparatus.

כ"ט תשרי תשע"ז - 19231/10/2016



JETBRAINS DEVELOP WITH PLEASURE!

Trade Mark No. 274930 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; included in class 09. תוכנת מחשב; הנכללת בסוג 09.                           

כ"ט תשרי תשע"ז - 19331/10/2016



Trade Mark No. 274939 מספר סימן

Application Date 31/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AERO CLUB

Address: 2168, Gurdwara Road, Karol Bagh,, New Delhi, 
110005, India

An Indian Partnership FIrm

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, headgear ; all included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25       
  

כ"ט תשרי תשע"ז - 19431/10/2016



Trade Mark No. 274940 מספר סימן

Application Date 31/05/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AERO CLUB

Address: 2168, Gurdwara Road, Karol Bagh,, New Delhi, 
110005, India

An Indian Partnership FIrm

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, headgear ; all included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25       
  

כ"ט תשרי תשע"ז - 19531/10/2016



Trade Mark No. 275094 מספר סימן

Application Date 02/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SWITZERLAND NOBEL INT’L (H.K.) LIMITED

Address: 12/F, BLOCK E, DES VOEUX BLDG, HONG 
KONG, 25 DES VOEUX ROAD WEST, Hong Kong

Different Corporations

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: 18 סוג: 18

School bags; Card cases [notecases]; Backpacks; 
Pocket wallets; Handbags; Briefcases;  Trunks 
[luggage]; Card cases; Umbrellas; Canes; Imitation 
leather; Wheeled shopping bags; Envelopes, of 
leather, for packaging; Vanity cases, not fitted; Key 
cases; Trimmings of leather for furniture; leather 
laces; Parasols; Alpenstocks; Collars for animals ; all 
included in class 18

תיקי בית ספר; תיקי כרטיסים; תרמילי גב; ארנקי כיס; תיקי יד; 
תיק מסמכים; תיבות (מטען); נרתיקים לכרטיסים; מטריות; 
מקלות הליכה; עור מלאכותי; סלי קניות עם גלגלים; תיקים 
(מעטפות, שקיות) מעור לאריזה; תיבות איפור לא מצוידות; 

נרתיקים למפתחות (מעור); עיטורי עור לריהוט; שרוכים מעור; 
שמשיות; מוטות לטיפוס הרים; קולרים לבעלי חיים ; הנכללים 
כולם בסוג 18                                                                 

כ"ט תשרי תשע"ז - 19631/10/2016



Trade Mark No. 275121 מספר סימן

Application Date 03/06/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1264509 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Private Secretary Ltd. שם: פרייבט סקרטרי בע"מ

Address: 5 Arthur Rubinstein St., TEL AVIV - YAFO
, 6967119, Israel

כתובת : ארתור רובינשטיין 5, תל אביב, 6967119, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for portable devices 
for time management solution and meeting 
coordination; computer software applications, 
downloadable and/or purchasable for time 
management solution and meeting coordination; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב יישומית למכשירים ניידים לפתרונות ניהול זמן 
ותיאום פגישות; יישומי מחשב, ניתנים להורדה ו/ או רכישה 

לפתרונות ניהול זמן ותיאום פגישות; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ט תשרי תשע"ז - 19731/10/2016



כ"ט תשרי תשע"ז - 19831/10/2016



Trade Mark No. 275298 מספר סימן

Application Date 08/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, cases, chains and cords for glasses 
and spectacles, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; covers for portable multimedia players; covers 
for mobile phones; covers for DVDs; covers for CDs; 
covers for computer cables; covers for audio 
reproduction devices; covers for palmtops; covers for 
electronic agendas; covers for photographic cameras 
and covers for film cameras; all included in class 9  

משקפיים, משקפי שמש, עדשות ומסגרות עבורן, עדשות מגע, 
נרתיקים, שרשראות וחוטים למשקפיים ומשקפי ראייה, חלקים 
ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; כיסויים לנגני מולטימדיה ניידים; 
כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לתקליטורי די.וי.די; כיסויים 
עבור תקליטורים; כיסויים לכבלי מחשב; כיסויים להתקני 
רפרודוקציית שמע; כיסויים למחשבי כיס; כיסויים ליומנים 
אלקטרוניים; כיסויים למצלמות תמונות וכיסויים למצלמות 

הסרטה; הנכללים כולם בסוג 9                                           
                                                                                    

  

Class: 18 סוג: 18

Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leather document briefcases; leather key cases; 
purses; suit cases; cosmetic bags sold empty; sports 
bags included in this class; bags for athletic 
equipment; evening and shoulder bags for ladies; 
leather shopping bags; school bags; garment bags 
for travel; suit carriers for travel; shoe bags for travel; 
beach bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; 
traveling trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on 
bags; satchels; opera bags; vanity cases (not fitted); 
hides; cases and boxes made of leather; bags made 
of leather for packaging; leather straps; umbrellas; 
leather leashes; all included in class 18

תיקי יד; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; תיקי מסמכים מעור; 
מחזיקי כרטיסי אשראי מעור; ארנקים; תיקיות מסמכים מעור; 
נרתיקי מפתחות מעור; ארנקי נשים; תיקי חליפות; שקיות 
קוסמטיקה הנמכרות ריקות; תיקי ספורט הנכללים בסוג זה; 
תיקים לציוד אתלטי; תיקי ערב וכתף עבור נשים; תיקי קניות 
מעור; תיקי בית ספר; תיקי בגדים לנסיעות; נושאי חליפות 
לנסיעות; תיקי נעלים לנסיעה; תיקי חוף; תיקי חיתולים; תיקי 
גב; תיקי בוסטון; תיבות נסיעה; צ'ימידנים; תיקי לינה; תיקי 
נשיאה; ילקוטים; תיקי אופרה; תיקי איפור (לא מצויידים); 
עורות; תיבות וקופסאות עשויות מעור; תיקים מעור עבור 

אריזה; רצועות הידוק מעור; מטריות; רצועות מעור; הנכללים 
כולם בסוג 18                                                                 
                                                                                    

                                                          

כ"ט תשרי תשע"ז - 19931/10/2016



 Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4, Mendrisio, CH 6850, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 25 סוג: 25

Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff 
jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; 
shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls 
being nightwear; bathrobes; bathing costumes; 
negligee; swim suits; dressing gowns; shawls; 
scarves; ties; neckties; sweat shirts; under shirts; 
polo shirts; body suits; shorts; stockings; socks; 
shoes; slippers; overshoes; galoshes; wooden clog; 
soles for footwear; footwear upper; boots; ski boots; 
half boots; esparto shoes or sandals; sandals; bath 
sandals; gloves; mittens; hats and caps; visors 
(headwear);  all included in class 25                   

מעילים; ז'קטים; מכנסיים; חצאיות; עליוניות; מעילי גשם; 
מעילים עליונים; חגורות; שלייקס עבור בגדים; חליפות; ז'קטים 
מרופדים; אפודות; מכנסי ג'ינס; שמלות; גלימות; מעילי ברדס; 
חולצות; חולצות טי; סודרים; לבוש תחתון; בייבי דולס שהן 
כותנות לילה; חלוקי אמבטיה; בגדי ים; כותונת לילה שקופה; 
בגדי שחיה; חלוקים; שאלים; צעיפים; עניבות; עניבות לצוואר; 
סווטשרטים; חולצות תחתון; חולצות צווארון; חליפות גוף; 

מכנסיים קצרים; גרבונים; גרביים; נעליים; נעלי בית; נעלי חיצון; 
ערדליים; קבקבים מעץ; סוליות לנעליים; גפות נעליים; מגפיים; 
מגפי סקי; חצי מגפיים; נעלי או סנדלי אספרטו; סנדלים; סנדלי 
אמבטיה; כפפות; כפפות אגרוף; כובעים וכומתות; מצחיות 

(כסויי ראש); הנכללים כולם בסוג 25

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 64547/2014 שוויץ, 09/12/2014, מספר 64547/2014

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 20031/10/2016



Trade Mark No. 275299 מספר סימן

Application Date 08/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, cases, chains and cords for glasses 
and spectacles, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; covers for portable multimedia players; covers 
for mobile phones; covers for DVDs; covers for CDs; 
covers for computer cables; covers for audio 
reproduction devices; covers for palmtops; covers for 
electronic agendas; covers for photographic cameras 
and covers for film cameras; all included in class 9  

משקפיים, משקפי שמש, עדשות ומסגרות עבורן, עדשות מגע, 
נרתיקים, שרשראות וחוטים למשקפיים ומשקפי ראייה, חלקים 
ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; כיסויים לנגני מולטימדיה ניידים; 
כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לתקליטורי די.וי.די; כיסויים 
עבור תקליטורים; כיסויים לכבלי מחשב; כיסויים להתקני 
רפרודוקציית שמע; כיסויים למחשבי כיס; כיסויים ליומנים 
אלקטרוניים; כיסויים למצלמות תמונות וכיסויים למצלמות 

הסרטה; הנכללים כולם בסוג 9                                           
                                                                                    

  

כ"ט תשרי תשע"ז - 20131/10/2016



 Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4, Mendrisio, CH 6850, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 18 סוג: 18

Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leather document briefcases; leather key cases; 
purses; suit cases; cosmetic bags sold empty; sports 
bags included in this class; bags for athletic 
equipment; evening and shoulder bags for ladies; 
leather shopping bags; school bags; garment bags 
for travel; suit carriers for travel; shoe bags for travel; 
beach bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; 
traveling trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on 
bags; satchels; opera bags; vanity cases (not fitted); 
hides; cases and boxes made of leather; bags made 
of leather for packaging; leather straps; umbrellas; 
leather leashes; all included in class 18

תיקי יד; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; תיקי מסמכים מעור; 
מחזיקי כרטיסי אשראי מעור; ארנקים; תיקיות מסמכים מעור; 
נרתיקי מפתחות מעור; ארנקי נשים; תיקי חליפות; שקיות 
קוסמטיקה הנמכרות ריקות; תיקי ספורט הנכללים בסוג זה; 
תיקים לציוד אתלטי; תיקי ערב וכתף עבור נשים; תיקי קניות 
מעור; תיקי בית ספר; תיקי בגדים לנסיעות; נושאי חליפות 
לנסיעות; תיקי נעלים לנסיעה; תיקי חוף; תיקי חיתולים; תיקי 
גב; תיקי בוסטון; תיבות נסיעה; צ'ימידנים; תיקי לינה; תיקי 
נשיאה; ילקוטים; תיקי אופרה; תיקי איפור (לא מצויידים); 
עורות; תיבות וקופסאות עשויות מעור; תיקים מעור עבור 

אריזה; רצועות הידוק מעור; מטריות; רצועות מעור; הנכללים 
כולם בסוג 18                                                                 
                                                                                    

                                                          

Class: 25 סוג: 25

Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff 
jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; 
shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls 
being nightwear; bathrobes; bathing costumes; 
negligee; swim suits; dressing gowns; shawls; 
scarves; ties; neckties; sweat shirts; under shirts; 
polo shirts; body suits; shorts; stockings; socks; 
shoes; slippers; overshoes; galoshes; wooden clog; 
soles for footwear; footwear upper; boots; ski boots; 
half boots; esparto shoes or sandals; sandals; bath 
sandals; gloves; mittens; hats and caps; visors 
(headwear); all included in class 28                     

מעילים; ז'קטים; מכנסיים; חצאיות; עליוניות; מעילי גשם; 
מעילים עליונים; חגורות; שלייקס עבור בגדים; חליפות; ז'קטים 
מרופדים; אפודות; מכנסי ג'ינס; שמלות; גלימות; מעילי ברדס; 
חולצות; חולצות טי; סודרים; לבוש תחתון; בייבי דולס שהן 
כותנות לילה; חלוקי אמבטיה; בגדי ים; כותונת לילה שקופה; 
בגדי שחיה; חלוקים; שאלים; צעיפים; עניבות; עניבות לצוואר; 
סווטשרטים; חולצות תחתון; חולצות צווארון; חליפות גוף; 

מכנסיים קצרים; גרבונים; גרביים; נעליים; נעלי בית; נעלי חיצון; 
ערדליים; קבקבים מעץ; סוליות לנעליים; גפות נעליים; מגפיים; 
מגפי סקי; חצי מגפיים; נעלי או סנדלי אספרטו; סנדלים; סנדלי 
אמבטיה; כפפות; כפפות אגרוף; כובעים וכומתות; מצחיות 

(כסויי ראש); הנכללים כולם בסוג 25

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 64545/2014 שוויץ, 09/12/2014, מספר 64545/2014

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 20231/10/2016



THE ESTEE EDIT BY ESTEE LAUDER

Trade Mark No. 275357 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Estee Lauder Cosmetics Ltd.

Address: Agincourt, Ontario, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; non-medicated skincare preparations; 
soaps; perfumery, essential oils, hair lotions.

תמרוקים; תכשירים לטיפוח העור לא תרופתיים; סבונים; 
בישום, שמנים אתריים, תחליבי שיער.                         

כ"ט תשרי תשע"ז - 20331/10/2016



ULTEMATE

Trade Mark No. 275364 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ERROCA INTERNATIONAL LTD. שם: אירוקה אינטרנשיונל בע"מ

Address: Kiryat Hatikshoret, Neve Ilan, 90850, Israel כתובת : מקרית התקשורת ד.נ. הרי יהודה 90850, נוה אילן, 
90850, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ivtzan - Netzer - Wolecki & Co., Advs.

Address: 100 Hahashmonaim Street, P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: איבצן - נצר - וולצקי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 
61201, מגדל החשמונאים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses and sunglasses, eyeglasses frames, 
optical instrument and apparatus; all included in class 
9.

משקפי שמש ומשקפי ראיה, מסגרות למשקפיים, התקנים 
ומכשירים לשימוש בראייה, הנכללים כולם בסוג 9.                 

          

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

כ"ט תשרי תשע"ז - 20431/10/2016



ALLSEAR

Trade Mark No. 275375 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lynx Grills, Inc. 

Address: 7300 Flores Street, P.O.B. 90242, Downey, CA, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Barbecue grills, gas grills, and electric grills; 
accessories and complementary products for 
barbecue grills, gas grills, and electric grills; trident 
burners for grills.

מתקני גריל ברביקיו, מתקני גריל גז, ומתקני גריל חשמליים; 
אביזרים ומוצרים משלימים עבור מתקני גריל ברביקיו, מתקני 
גריל גז, ומתקני גריל חשמליים; מבעירי קלשון עבור מתקני 

גריל.

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

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

U.S.A., 23/12/2014, No. 86/489,371 ארה"ב, 23/12/2014, מספר 86/489,371

Class: 11 סוג: 11

כ"ט תשרי תשע"ז - 20531/10/2016



ALLSEAR BY LYNX

Trade Mark No. 275377 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lynx Grills, Inc. 

Address: 7300 Flores Street, P.O.B. 90242, Downey, CA, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Barbecue grills, gas grills, and electric grills; 
accessories and complementary products for 
barbecue grills, gas grills, and electric grills; trident 
burners for grills.

מתקני גריל ברביקיו, מתקני גריל גז, ומתקני גריל חשמליים; 
אביזרים ומוצרים משלימים עבור מתקני גריל ברביקיו, מתקני 
גריל גז, ומתקני גריל חשמליים; מבעירי קלשון עבור מתקני 

גריל.

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

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

U.S.A., 23/12/2014, No. 86/489,328 ארה"ב, 23/12/2014, מספר 86/489,328

Class: 11 סוג: 11

כ"ט תשרי תשע"ז - 20631/10/2016



ASADO BY LYNX

Trade Mark No. 275378 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lynx Grills, Inc. 

Address: 7300 Flores Street, P.O.B. 90242, Downey, CA, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Barbecue grills, gas grills, and electric grills; 
accessories and complementary products for 
barbecue grills, gas grills, and electric grills; griddle 
plates.                                                                     

מתקני גריל ברביקיו, מתקני גריל גז, ומתקני גריל חשמליים; 
אביזרים ומוצרים משלימים עבור מתקני גריל ברביקיו, מתקני 
גריל גז, ומתקני גריל חשמליים; מבעירי קלשון עבור מתקני 

גריל; מחבתות שטוחות לאפייה.

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

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

U.S.A., 23/12/2014, No. 86/489,349 ארה"ב, 23/12/2014, מספר 86/489,349

Class: 11 סוג: 11

כ"ט תשרי תשע"ז - 20731/10/2016



Trade Mark No. 275455 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH

Address: Baarerstrasse 112, Zug, 6302, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations for household use and other 
substances, namely, laundry detergent for laundry 
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה לשימוש במשק בית וחומרים אחרים, דהיינו, 
דטרגנטים לכיבוס המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, 
מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי 
קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם 

בסוג 3.                                                                           
                

כ"ט תשרי תשע"ז - 20831/10/2016



אלקסיון

Trade Mark No. 275456 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Address: 100 College Street, New Haven, Connecticut 
06510, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological, autoimmune, inflammatory related 
diseases and disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות הקשורות 
בהמטולוגיה, חיסון עצמי ודלקות; הנכללים כולם בסוג 5.         
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Research and development of technology in the field 
of hematological, autoimmune, inflammatory related 
diseases and disorders; all included in class 42.

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות בתחום המחלות וההפרעות 
הקשורות בהמטולוגיה, חיסון עצמי ודלקות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

          

Class: 44 סוג: 44

Providing health information; all included in class 44. מתן מידע בריאותי; הנכללים כולם בסוג 44.                          
        

כ"ט תשרי תשע"ז - 20931/10/2016



סוליריס

Trade Mark No. 275457 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Address: 100 College Street, New Haven, Connecticut 
06510, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for use in the treatment of hematological, 
autoimmune, inflammatory, respiratory, and 
transplantation-related diseases and disorders; all 
included in class 5.   

תכשירים וחומרים רוקחיים ותרופתיים לשימוש בטיפול במחלות 
והפרעות הקשורות בהמטולוגיה, חיסון עצמי, דלקות, דרכי 

הנשימה והשתלות; הנכללים כולם בסוג 5.                           
                                                                                    

                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 21031/10/2016



Trade Mark No. 275458 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Address: 100 College Street, New Haven, Connecticut 
06510, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for use in the treatment of hematological, 
autoimmune, inflammatory, respiratory, and 
transplantation-related diseases and disorders; all 
included in class 5.   

תכשירים וחומרים רוקחיים ותרופתיים לשימוש בטיפול במחלות 
והפרעות הקשורות בהמטולוגיה, חיסון עצמי, דלקות, דרכי 

הנשימה והשתלות; הנכללים כולם בסוג 5.                           
                                                                                    

                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 21131/10/2016



Trade Mark No. 275552 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ty Inc. 

Address: 280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois, 
60559, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Holders for cell phones and smart phones; holders 
for PC tablets. 

מחזיקי טלפונים סלולריים וטלפונים חכמים; מחזיקי טאבלט 
פי.סי.             

כ"ט תשרי תשע"ז - 21231/10/2016



PEEK-A-BOOS

Trade Mark No. 275553 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ty Inc. 

Address: 280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois, 
60559, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Holders for cell phones and smart phones; holders 
for PC tablets. 

מחזיקי טלפונים סלולריים וטלפונים חכמים; מחזיקי טאבלט 
פי.סי.             

כ"ט תשרי תשע"ז - 21331/10/2016



G-ASSIST

Trade Mark No. 275555 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HGST Netherlands B.V.

Address: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM 
Amsterdam, Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software featuring tools and information for data 
storage, capacity, and bandwidth calculations or 
estimations, and related product and service 
recommendations; software featuring tools and 
information for hardware and software 
recommendations in the field of audio, video, 
photography, and data storage and editing.

תוכנה הכוללת כלים ומידע לאחסון נתונים, נפח, וחישובים או 
הערכות רוחב פס, והמלצות על מוצרים ושירותים נלווים; תוכנה 

הכוללת כלים ומידע עבור חומרה ותוכנה מומלצים בתחום 
האודיו, וידאו, צילום, ואחסון ועריכת נתונים.                           
                                                                                    
                                                                                    

                          

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

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

U.S.A., 30/12/2014, No. 86/492,873 ארה"ב, 30/12/2014, מספר 86/492,873

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 21431/10/2016



AMENPAPA

Trade Mark No. 275558 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Chains, necklaces, bracelets, brooches, rings, cuff 
links, earrings, ornaments, jewelry cases, cases for 
watches, clocks and watches, precious stones, works 
of art of precious metal, key rings.

שרשראות, מחזרוזות, צמידים, סיכות, טבעות, חפתים, עגילים, 
קישוטים, קופסאות תכשיטים, קופסאות שעונים, שעונים ושעוני 

יד, אבנים יקרות, יצירות אמנות ממתכות יקרות, מחזיקי 
מפתחות.                                               

Class: 16 סוג: 16

Albums, scrapbooks, bags of paper or plastics for 
packaging, books, boxes of cardboard or paper, 
calendars, drawing instruments, folders, greeting 
cards, magazines, newspapers, framed or unframed 
paintings, paper, printed matter, posters, stationery, 
photograph stands, writing or drawing books.

אלבומים, ספרי הדבקה, שקיות נייר או פלסטיק לאריזה, 
ספרים, קופסאות קרטון או נייר, לוחות שנה, מכשירי ציור, 

תיקיות, כרטיסי ברכה, מגזינים, עיתונים, ציורים ממסוגרים או 
לא ממסוגרים, נייר, דברי דפוס, פוסטרים, ניירות מכתבים, 

מעמדי צילומים, ספרי כתיבה או ציור.                                  
                                                          

Class: 18 סוג: 18

Leather bags, bags for sport, bags, boxes of leather 
or leather board, cases of leather or leatherboard, 
briefcases furniture coverings of leather, handbags, 
pocket wallets, purses, rucksacks, backpacks, 
shopping bags, suitcases, travelling sets, trunks, 
umbrellas, covers for animals, clothing for pets, 
shoulder belts of leather.

תיקי עור, תיקי ספורט, תיקים, קופסאות מעור או לוחות עור, 
מזוודות עור, ילקוטים, כיסויי רהיטים מעור, תיקי יד, ארנקי כיס, 

ארנקים, תרמילים, תיקי גב, תיקי קניות, מזוודות, ערכות 
טיולים, ארגזי אחסון, מטריות, כיסויים לחיות, ביגוד לחיות 

מחמד, חגורות כתפיים מעור.                                              
                                                                                    

                              

Class: 25 סוג: 25

Beach clothes, beach shoes, belts, boots, brassieres, 
clothing of leather, coats, collars, shoulder wraps, 
dresses, gloves, hats, jackets, knitwear, pullovers, 
jumpers, leggings, scarves, shirts, shoes, skirts, 
socks, suits, sweaters, tee-shirts, sweatshirts,  
trousers, underwear, body linen, underclothing, 
waistcoats, vests, hats, caps.

בגדי חוף, נעלי חוף, חגורות, מגפיים, חזיות, בגדי עור, מעילים, 
צווארונים, כיסויי כתפיים, שמלות, כפפות, כובעים, ז'קטים, 
סריגים, סוודרים, חותלות, צעיפים, חולצות, נעליים, חצאיות, 
גרביים, חליפות, סוודרים, חולצות טי, סווטשרטים מכנסיים, 
תחתונים, לבנים, בגדים תחתונים, ווסטים, אפודות, כובעים, 
כובעי מצחיה                                                                   

                          

Class: 35 סוג: 35

Advertising and publicity services, retail services and 
wholesale services for clothes, shoes, headgear, 
jewelry, precious stones, precious metals, bags, 
leather goods, shoes and stationery, including all of 
the above online.

שירותי פרסום ויחסי ציבור, שירותים קמעונאיים ושירותים 
סיטונאיים עבור בגדים, נעליים, כיסוי ראש, תכשיטים, אבנים 
יקרות, מתכות יקרות, תיקים, דברי עור, ניירות ומכשירי 

כתיבה, לרבות כל אלה באופן מקוון .                                   
                            

כ"ט תשרי תשע"ז - 21531/10/2016



 Owners

Name: AMENPAPA Limited

Address: 245 Hennessy Road,, Wan Chai, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: 5A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971009, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : הברזל 5א', רמת החייל, תל אביב, 6971009, ישראל

כ"ט תשרי תשע"ז - 21631/10/2016



SCHOLL

Trade Mark No. 275565 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: LRC Products Limited

Address: 103 - 105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "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: 8 סוג: 8

Hand operated household tools and implements all 
for manicure or pedicure; hand tools for removing 
hardened skin; hand tools for exfoliating skin; foot file 
roller heads for removing hardened skin; foot file 
roller heads for exfoliating skin; nail clippers, nail 
files, scissors; tweezers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in Class 8.

כלים ביתיים המופעלים ידנית ומכשירים כולם עבור מניקור או 
פדיקור; כלים ידניים להסרת עור קשה; כלים ידניים לפילינג 

עור;  ראש גלגל להסרת עור קשה מכף הרגל; ראש גלגל עבור 
פילינג העור בכף הרגל; קוצץ ציפורניים, פצירות ציפורניים, 

מספריים, צבתות, חלקים ואביזרים לכל הטובין הנזכרים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 8.                                                       
                                                                              

כ"ט תשרי תשע"ז - 21731/10/2016



CONTEXWARE

Trade Mark No. 275566 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment; computer hardware; 
computer networking hardware; computer network 
adapters, switches, routers and hubs; computer 
networking software; computer software for network 
function virtualization (NFV), software-defined 
networks (SDN), and service function chaining 
(SFC); software for computer network operation, 
management, automation, administration, 
virtualization, configuration, provisioning, 
deployment, monitoring, logging, scaling, control and 
security; network address translation software; 
firewall software; content filtering and data caching 
software; data encryption software; communications 
software for connecting computers and computer 
network users; computer software that provides 
mobile and broadband network usage and 
performance analytics; computer software for data, 
video and audio transmission, reception and storage; 
database management software; all included in class 
9.

ציוד לעיבוד נתונים; חומרת מחשב; חומרת רשת מחשבים; 
מתאמי, מתגי, נתבי וחישורי רשת מחשבים; תוכנת רשת 

מחשבים; תוכנת מחשב לווירטואליזציה של פונקציית רשת (אן 
אף וי), רשתות מוגדרות כתוכנה (אס די אן), ושרשור פונקציית 
שירות (אס אף סי); תוכנה להפעלת, ניהול, אוטומציה, מנהל, 
ווירטואליזציה, תצורה, הקצאה, פריסה, פיקוח, רישום, דירוג, 
שליטה ואבטחת רשת מחשבים; תוכנת תרגום כתובת רשת; 
תוכנת חומת אש; תוכנת סינון תוכן ושמירת נתונים; תוכנת 
הצפנת נתונים; תוכנת תקשורת לחיבור מחשבים ומשתמשי 

רשת מחשבים; תוכנת מחשב המספקת ניתוח שימוש וביצועים 
ברשת סלולרית ובפס רחב; תוכנת מחשב לשידור, קבלה 
ואחסון נתונים, וידאו ואודיו; תוכנת ניהול מאגר נתונים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Computer network design, deployment, 
management, maintenance and virtualization for 
others; consulting in the field of computer networks, 
virtual computer networks, network function 
virtualization (NFV), software-defined networks 
(SDN) and network service function chaining (SFC); 
monitoring computer networks and notification of 
related events and alerts; providing scalable, 
software-defined network infrastructure to others; 
computer network virtualization services; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
networking software; providing temporary use of non-
downloadable computer software for network function 
virtualization (NFV), software-defined networks 
(SDN), and service function chaining (SFC); 
providing temporary use of non-downloadable 
software for computer network operation, 
management, automation, administration, 
virtualization, configuration, provisioning, 
deployment, monitoring, logging, scaling, control and 
security; providing temporary use of non-
downloadable computer software that provides 
mobile and broadband network usage and 
performance analytics; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for data, video 
and audio transmission, reception and storage; all 
included in class 42.

עיצוב, פריסה, ניהול, תחזוקה ווירטואליזציה של רשת מחשבים 
עבור אחרים; ייעוץ בתחום של רשתות מחשבים, רשתות 

מחשב וירטואליות, ווירטואליזציה של פונקציית רשת (אן אף וי), 
רשתות מוגדרות כתוכנה (אס די אן), ושרשור פונקציית שירות 
(אס אף סי); רשתות פיקוח מחשבים והודעות על אירועים 
קשורים והתראות; אספקת תשתית רשת מוגדרת-תוכנה 

הניתנת לדירוג; שירותי וירטואליזציית רשת מחשבים; אספקת 
שימוש זמני בתוכנת מחשב ברשת שלא להורדה; אספקת 
שימוש זמני בתוכנת מחשב שלא להורדה לוירטואליזציה של 

פונקציית רשת (אן אף וי), רשתות מוגדרות כתוכנה (אס די אן), 
ושרשור פונקציית שירות (אס אף סי); אספקת שימוש זמני 
בתוכנה שלא להורדה להפעלה, ניהול, אוטומציה, מנהל, 
וירטואליזציה, תצורה, הקצאה, פריסה, ניטור, רישום, שינוי 

גודל, בקרה ואבטחה של רשת מחשבים; אספקת שימוש זמני 
בתוכנת מחשב שלא להורדה המספקת שימוש וניתוח ביצועים 
ברשת סלולרית ופס רחב; אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב 
שלא להורדה לשידור, קבלה ואחסון של נתונים, וידאו ואודיו; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ט תשרי תשע"ז - 21831/10/2016



 Owners

Name: Hewlett Packard Enterprise Development LP

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

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"ט תשרי תשע"ז - 21931/10/2016



Trade Mark No. 275570 מספר סימן

Application Date 14/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reality Funds Management Ltd שם: ריאליטי ניהול קרנות בע"מ

Address: 7 Habarzel, Tel Aviv, 6971011, Israel כתובת : הברזל 7, תל אביב, 6971011, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing private trust management services 
including real estate investment fund; real estate 
investment management; asset management; 
financing services in connection with all of the 
aforementioned, all included in Class 36.

מתן שירותי ניהול קרנות פרטיים בכללם קרנות השקעות 
בנדל"ן; שירותי ניהול השקעות בנדל"ן; שירותי ניהול נכסים; 
שירותים פיננסיים הקשורים לכל הנאמר לעיל, הנכללים כולם 

בסוג 36.

                                                                                     
                          

כ"ט תשרי תשע"ז - 22031/10/2016



Trade Mark No. 275576 מספר סימן

Application Date 08/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Comfort System 2007 Ltd שם: מערכות נוחות (2007) בע"מ

Address: 1 Eli Horovitz St., Kefar-Saba, Israel כתובת : אלי הורביץ 1, כפר סבא, א.ת., ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GABI DOR - LAW OFFICE @ NOTARY

Address: hataa's 20 St., Kefar Saba, 4442522, Israel

שם: גבי דור, משרד עורכי דין ונוטריון

כתובת : התע"ש 20 (בית הפעמון), כפר סבא, 4442522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Pillows, mattresses, sofas including furniture in class 
20.

כריות, מזרנים, ספות לרבות ריהוט הנכללים בסוג 20.             
          

כ"ט תשרי תשע"ז - 22131/10/2016



RBL

Trade Mark No. 275603 מספר סימן

Application Date 18/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chevron Intellectual Property LLC

Address: San Ramon, California, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing consultation services in the field of 
lubricants, namely, providing expertise to costumers 
regarding product selection in International class 35.

מתן שירותי ייעוץ בתחום של חומרי סיכה, שהם, מתן מומחיות 
ללקוחות בנוגע לבחירת מוצר בסוג 35.                                 
                                                                                    

                

Class: 37 סוג: 37

Providing consultation services in the field of 
lubricants, namely, establishing customized 
lubrication programs and providing relevant 
lubrication industry knowledge with regard to 
lubrication relating to maintenance of industrial use 
vehicles and equipment in international class 37.

מתן שירותי ייעוץ בתחום חומרי סיכה, שהם, הקמת תוכניות 
שימון מותאמות אישית ומתן ידע רלוונטי בתעשיית השימון 
בנוגע לשימון הקשור לתחזוקה של כלי רכב וציוד המשמשים 
בתעשייה בסוג 37.                                                           
                                                                                    
                                                                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 22231/10/2016



Trade Mark No. 275604 מספר סימן

Application Date 18/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAVENCIA SA 

Address: 42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, 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: 29 סוג: 29

Milk, cheese and milk products. חלב, גבינה ומוצרי חלב.                   

כ"ט תשרי תשע"ז - 22331/10/2016



Trade Mark No. 275674 מספר סימן

Application Date 25/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1252068 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSG CORPORATION

Address: 3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi, Aichi 442-
0005, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines and tools; cutting tools 
[machine tools]; taps [machine tools]; high-speed tool 
steel taps [machine tools]; drill bits [machine tools]; 
thread milling cutters; turning point tools [machine 
tools]; milling cutters; reamers [machine tools]; 
cemented carbide tools; cemented carbide taps 
[machine tools]; cemented carbide cutting tools 
[machine tools]; anti-abrasive cemented carbide 
tools; cemented carbide tips; diamond tools; diamond 
cutting tools [machine tools]; diamond coated taps 
[machine tools]; wear-resistant metal-cutting tools; 
rolling dies [parts of machines].

כ"ט תשרי תשע"ז - 22431/10/2016



Trade Mark No. 275690 מספר סימן

Application Date 22/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252341 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Raytheon Company

Address: 870 Winter Street, Waltham, MA 02451, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Lightweight guided air-dropped munition for military 
use.

כ"ט תשרי תשע"ז - 22531/10/2016



Trade Mark No. 275696 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai Saloge Import & Export Ltd.

Address: Room 210, Building 1, Zhongshanxi Road, 
Shanghai, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; pet food; edible chews for animals; 
beverages for pets; hay; flowers, dried, for 
decoration; live animals.

כ"ט תשרי תשע"ז - 22631/10/2016



Trade Mark No. 275699 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1080282 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JURATOYS

Address: Zone Industrielle, F-39270 ORGELET, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, Christmas tree ornaments, stuffed toys, 
teddy bears, dolls.

כ"ט תשרי תשע"ז - 22731/10/2016



ELECTRO

Trade Mark No. 275708 מספר סימן

Application Date 19/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: Norwalk, Connecticut, U.S.A.

(Connecticut 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: 33 סוג: 33

Prepared alcoholic cocktails; alcoholic beverages 
containing vodka; alcoholic beverages (except beers) 
including mixed alcoholic drinks; premixed ready to 
drink (RTD) beverages including those with an 
alcoholic base; all included in class 33.

קוקטיילים אלכוהוליים מוכנים; משקאות אלכוהוליים המכילים 
וודקה; משקאות אלכוהוליים (למעט בירה) הכוללים משקאות 
אלכוהוליים מעורבים; משקאות מעורבבים מראש מוכנים 
לשתייה (אר.טי.די) הכוללים את אלו עם בסיס אלכוהול; 

הנכללים כולם בסוג 33.                                 

כ"ט תשרי תשע"ז - 22831/10/2016



Trade Mark No. 275715 מספר סימן

Application Date 21/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Xbody Hungary LLC

Address: 35-39 Gyorgy Aladar u., Budapest, Hungary

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: 28 סוג: 28

Stationary exercise bicycles; Machines for physical 
exercises; Chest expanders (exercisers); Rollars for 
stationary exercise bicycles; Elbow guards (sport 
articles); Weight lifting belts (sport articles); Shin 
guards (sport articles); Dumb-bells; Body-building 
apparatus; Knee guards (sport articles); Appliance for 
gymnastics; Men's athletic supporters (sport articles); 
Protective paddings (part of sport suits);

אופני כושר נייחים; מכונות לפעילות גופנית; מכשיר התעמלות 
להרחבת חזה; מגלל לאופני כושר נייחים; שומרי מרפקים 

(פריטי ספורט); חגורות להרמת משקולות (פריטי ספורט); מגני 
שוקיים (פריטי ספורט); משקולות; מערכת אימון גוף; מגני 
ברכיים (פריטי ספורט); מתקן להתעמלות; מוצרי אתלטיקה 

תומכים לגברים (פריטי ספורט); ריפודים מגנים (חלק מחליפות 
ספורט);                                                                         
                                                                                    

              

Class: 41 סוג: 41

Health club services (health and fitness training); 
Conducting fitness classes; Practical training 
(demonstration); Teaching; Educational examination; 
Sport camp services; Rental of sport equipment, 
except vehicles; Providing sport facilities; 
Organization of sports competitions; Personal trainer 
services (fitness training); Physical education;

שירותי מכון בריאות (בריאות ואימון גופני); עריכת שירותי 
חיטוב; אימון פרקטי (הדגמה); לימוד; בחינה חינוכית; שירותי 
מחנות ספורט; השכרת ציוד ספורטיבי למעט רכבים; הספקת 
מתקני ספורט; ארגון תחרויות ספורט; שירותי אימון אישי 

(חיטוב ואימון); חינוך פיזי;                                                 
                                                                                    

                                                                            

Class: 44 סוג: 44

Aromatherapy services; Rental of sanitation facilities; 
Health care; Physiotherapy; Beauty salons; Therapy 
services;

שירותים ארומתרפיים; השכרת מתקני תברואה; שירותי 
בריאות; פיזיותרפיה; מכוני יופי; שירותי תרפיה;                     

                            

כ"ט תשרי תשע"ז - 22931/10/2016



ALTOLINE

Trade Mark No. 275723 מספר סימן

Application Date 21/06/2015 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: 9 סוג: 9

Computer network switches; all goods included in 
class 9.

מתגי רשת מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                

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

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

U.S.A., 02/03/2015, No. 86550117 ארה"ב, 02/03/2015, מספר 86550117

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 23031/10/2016



NUTANIX

Trade Mark No. 275728 מספר סימן

Application Date 21/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nutanix, Inc.

Address: 1740 Technology Drive, Suite 150, San Jose, 
95110, California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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 and hardware for use in cloud 
computing, virtualization and data storage; 
downloadable computer programs; downloadable 
computer applications.

תוכנות וחמרות מחשב לשימוש במחשוב ענן, וירטואליזציה 
ואחסון מידע; תוכנות מחשב הניתנות להורדה; יישומי מחשב 
הניתנים להורדה.                                                             

                    

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, consulting in the field of 
computer hardware and software; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems; repair of computer software; updating and 
upgrading of computer software for others; technical 
support services, namely, migration of datacenter, 
server and database applications; technical support 
services, namely, remote administration and 
management of in-house and hosted datacenter 
devices, databased and software applications and 
remote branch office environments; consulting in the 
field of information technology; consulting in the field 
of virtualization technologies for enterprises and 
businesses.

שירותי מחשוב, דהיינו, ייעוץ בתחום תוכנות וחמרות מחשב; 
שירותי תמיכה תכנית, דהיינו, איתור וטיפול בבעיות וטבע של 
אבחון בעיות תוכנות וחומרות מחשב; תיקון תוכנות מחשב; 
עדכון ושדרוג תוכנות מחשב לאחרים; שירותי תמיכה תכנית, 
דהיינו מיגרציה של מרכז מידע, שרת ואפליקציות של מאגר 
מידע; שירותי תמיכה תכנית, דהיינו, אדמיניסטרציה מרחוק 

וניהול פנים ארגוני ואירוחי של מכשירי מרכז מידע, אפליקציות 
תוכנה ומרכז-מידע וסביבות סניף משרד רחוק; ייעוץ בתחום 
של טכנולוגיית מידע; ייעוץ בתחום של טכנולוגיית הדמיה של 
חומרה על ידי שימוש בתכנה וירטואליזציה עבור יוזמות 

ועסקים.                                                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

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

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

U.S.A., 23/12/2014, No. 86/489,812 ארה"ב, 23/12/2014, מספר 86/489,812

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 23131/10/2016



Trade Mark No. 275730 מספר סימן

Application Date 21/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for computer system and 
application development, deployment, and 
management; computer software that provides web-
based access to applications and services through a 
web operating system or portal interface; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב לפיתוח, פריסה, וניהול של מערכות מחשב 
ויישומים; תוכנת מחשב המספקת גישה מבוססת אינטרנט 
ליישומים ושירותים דרך מערכת הפעלת אינטרנט או ממשק 

פורטל; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                    

                        

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; consulting 
services in the field of cloud computing infrastructure; 
technical consulting services in the fields of 
datacenter architecture, public and private cloud 
infrastructure solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services 
for datacenter and cloud infrastructure; technical 
support services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services for monitoring, 
administration, and management of public and 
private cloud computing IT and application systems; 
software as a service services, namely, hosting cloud 
and datacenter infrastructure software for use by 
others for use in database management and 
application development; all included in class 42.

שירותי מחשב, שהם, מיזוג של סביבות מחשוב ענן פרטיות או 
ציבוריות; שירותי ייעוץ בתחום של תשתית מחשוב ענן; שירותי 
ייעוץ טכני בתחומים של ארכיטקטורת מרכז נתונים, פתרונות 
תשתיות ענן ציבוריות ופרטיות, והערכה ויישום של טכנולוגיית 
ושירותי אינטרנט למרכז נתונים ותשתית ענן; שירותי תמיכה 
טכנית, שהם, שירותי ניהול תשתיות מרחוק ובאתר לניטור, 
מנהל, וניהול של מערכות טכנולוגיית מידע מחשוב ענן 

ויישומים; שירותי תוכנה כשירות, שהם, אירוח ענן ותוכנת 
תשתית מרכז נתונים לשימוש על ידי אחרים לשימוש בניהול 

מאגר נתונים ופיתוח יישומים; 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., 09/02/2015, No. 86/529,156 ארה"ב, 09/02/2015, מספר 86/529,156

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 23231/10/2016



 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

כ"ט תשרי תשע"ז - 23331/10/2016



RIMON

Trade Mark No. 275775 מספר סימן

Application Date 23/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: POINTGRAB LTD. שם: פוינט גראב בע"מ

Address: Hacharash street 4, P.O.B. 6442, Hod 
Hasharon, 4524075, Israel

כתובת : רחוב החרש 4, ת.ד. 6442, הוד השרון, 4524075, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Camera based sensor, to be used in home and 
building automation, for generating analytics, relating 
to occupant presence, occupant counting, occupant 
tracking, occupant location and light levels, based on 
processing of visual information; all included in class 
09.

חיישן מבוסס מצלמה, לשימוש באוטומציה של בתים ומבנים, 
לצורך הפקת ניתוח אנליטי, לגבי נוכחות אנשים, מספר אנשים, 
מעקב אנשים, מיקום אנשים ורמות אור, בהתבסס על עיבוד 

מידע ויזואלי; הנכללים כולם בסוג 09.                                   
                                                                                    

                      

כ"ט תשרי תשע"ז - 23431/10/2016



LUISE

Trade Mark No. 275778 מספר סימן

Application Date 23/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Richter Gedeon Nyrt.

Address: Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary

(Hungary Company Limited by Shares)

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: 5 סוג: 5

Contraceptives; all included in Class 5 אמצעי מניעה; הנכללים כולם בסוג 5               

כ"ט תשרי תשע"ז - 23531/10/2016



SMIRNOFF -I°CE

Trade Mark No. 275789 מספר סימן

Application Date 24/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851, U.S.A.

(a corporation of Connecticut)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.         
                

כ"ט תשרי תשע"ז - 23631/10/2016



Trade Mark No. 275794 מספר סימן

Application Date 25/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leather document briefcases; leather key cases; 
purses; suitcases; cosmetic bags sold empty; sports 
bags included in this class; bags for athletic 
equipment; evening and shoulder bags for ladies; 
leather shopping bags; school bags; garment bags 
for travel; suit carriers for travel; shoe bags for travel; 
beach bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; 
traveling trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on 
bags; satchels; opera bags; vanity cases (not fitted); 
hides; cases and boxes made of leather; bags made 
of leather for packaging; leather straps; umbrellas; 
leather leashes; all included in class 18

תיקי יד; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; תיקי מסמכים מעור; 
מחזיקי כרטיסי אשראי מעור; ארנקים; תיקיות מסמכים מעור; 
נרתיקי מפתחות מעור; ארנקי נשים; מזוודות; תיקי קוסמטיקה 
הנמכרים ריקים; תיקי ספורט הנכללים בסוג זה; תיקים לציוד 
אתלטי; תיקי ערב וכתף עבור נשים; תיקי קניות מעור; תיקי 
בית ספר; תיקי בגדים לנסיעות; נושאי חליפות לנסיעות; תיקי 
נעלים לנסיעה; תיקי חוף; תיקי חיתולים; תיקי גב; תיקי בוסטון; 
תיבות נסיעה; צ'ימידנים; תיקי לינה; תיקי נשיאה; ילקוטים; 
תיקי אופרה; תיקי איפור (לא מצויידים); עורות; תיבות 

וקופסאות עשויות מעור; תיקים מעור עבור אריזה; רצועות 
הידוק מעור; מטריות; רצועות מעור; הנכללים כולם בסוג 18     
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 25 סוג: 25

Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff 
jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; 
shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls 
being nightwear; bathrobes; bathing costumes; 
negligee; swim suits; dressing gowns; shawls; 
scarves; ties; neckties; sweat shirts; under shirts; 
polo shirts; body suits; shorts; stockings; socks; 
shoes; slippers; overshoes; galoshes; wooden clog; 
soles for footwear; footwear upper; boots; ski boots; 
half boots; esparto shoes or sandals; sandals; bath 
sandals; gloves; mittens; hats and caps; visors 
(headwear);  all included in class 25       

מעילים; ז'קטים; מכנסיים; חצאיות; עליוניות; מעילי גשם; 
מעילים עליונים; חגורות; שלייקס עבור בגדים; חליפות; ז'קטים 
מרופדים; אפודות; מכנסי ג'ינס; שמלות; גלימות; מעילי ברדס; 
חולצות; חולצות טי; סודרים; לבוש תחתון; בייבי דולס שהן 
כותנות לילה; חלוקי אמבטיה; בגדי ים; כותונת לילה; בגדי 
שחיה; חלוקים; שאלים; צעיפים; עניבות; עניבות לצוואר; 
סווטשרטים; חולצות תחתון; חולצות צווארון; חליפות גוף; 

מכנסיים קצרים; גרבונים; גרביים; נעליים; נעלי בית; נעלי חיצון; 
ערדליים; קבקבים מעץ; סוליות לנעליים; גפות נעליים; מגפיים; 
מגפי סקי; חצי מגפיים; נעלי או סנדלי אספרטו; סנדלים; סנדלי 
אמבטיה; כפפות; כפפות אגרוף; כובעים וכומתות; מצחיות 

(כסויי ראש); הנכללים כולם בסוג 25

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ט תשרי תשע"ז - 23731/10/2016



 Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, Mendrisio, 6850, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

European Union, 29/12/2014, No. 13612593 האיחוד האירופי, 29/12/2014, מספר 13612593

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט תשרי תשע"ז - 23831/10/2016



Trade Mark No. 275810 מספר סימן

Application Date 25/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS 
PRODUCTS CO., LTD.

Address: Fengze District, QUANZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks; shopping bags; travelling bags; bags for 
sports; briefcases; beach bags; trunks (luggage); 
pocket wallets; school bags; canes; umbrellas; 
handbags; haversacks; key cases (leatherware); 
pouches, of leather, for packaging; imitation leather; 
bags for climbers; leather straps; travelling sets 
(leatherware); harness straps; all included in class 
18.

תרמילים; תיקי קניות; תיקי נסיעות; תיקים לספורט; ילקוטים; 
תיקי חוף; מזוודות (מטען); ארנקי כיס; תיקי בית ספר; מקלות 
הליכה; מטריות; תיקי יד; תרמילים; נרתיקי מפתחות (מעור); 
פאוצ'ים, מעור, לאריזה; חיקויי עור; תיקים למטפסים; רצועות 
עור; ערכות נסיעות (מעור); רצועות רתימה; הנכללים כולם 

בסוג 18.                                                                         
                                                                      

כ"ט תשרי תשע"ז - 23931/10/2016



Trade Mark No. 275819 מספר סימן

Application Date 28/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.S.T. MEDICAL SURGERY TECHNOLOGIES 
LTD.

שם: אמ.אס.טי. מדיקל סורג'רי טכנולוג'יס בע"מ

Address: P.O.B. 685, Yoqneam, 2069200, Israel כתובת : ת.ד.685, 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

Endoscope maneuvering system; all included in class 
10

מערכת הנעה לאנדוסקופ; הנכללים כולם בסוג 10                   
      

כ"ט תשרי תשע"ז - 24031/10/2016



PRÊT-À-COUTURE DE SCHIAPARELLI

Trade Mark No. 275828 מספר סימן

Application Date 28/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches and clocks; pendulum clocks; chronographs 
and chronometers; rough gemstones; precious 
stones; diamond; coral jewellery; emerald; sapphire; 
ruby; opal; topaz; aquamarine; earrings; rings; 
necklaces; bracelets; ornamental pins made of 
precious metal; shoe ornaments of precious metal; 
pearl; boxes of precious metal; jewels cases of 
precious metal; brooches; pins; tie clips; cuff links; 
watch straps; all included in class 14

שעוני יד ושעונים; שעוני מטוטלת; כרונוגרפים וכרונומטרים; 
אבני חן גולמיות; אבנים יקרות; יהלום; תכשיטי אלמוגים; 
ברקת; ספיר; אבני אודם; אופל; טופז; אקוומרין; עגילים; 

טבעות; שרשראות; צמידים; סיכות נוי עשויות ממתכת יקרה; 
קישוטי נעליים עשויים ממתכת יקרה; פנינה; קופסאות ממתכת 
יקרה; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; סיכות נוי; סיכות; 

סיכות לעניבה; חפתים; רצועות שעון; הנכללים כולם בסוג 14
                                                                                     

                            

Class: 18 סוג: 18

Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leather document briefcases; leather key cases; 
purses; trunks; suitcases; cosmetic bags sold empty; 
sports bags, namely, all-purpose sport bags, athletic 
bags and bags for mountain climbing, namely, 
backpacks and rucksacks; evening and shoulder 
bags for ladies; leather shopping bags; school bags; 
garment bags for travel; suit carriers for travel; shoe 
bags for travel; beach bags; diaper bags; Boston 
bags; traveling trunks; duffel bags; overnight bags; 
carry-on bags; bags for mountain-climbing; satchels; 
opera bags; unfitted vanity cases; animal hides; 
leather cases and boxes; bags made of leather for 
packaging; leather straps; umbrellas; leather leashes; 
all included in class 18

תיקי יד; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; תיקי מסמכים מעור; 
מחזיקי כרטיס אשראי מעור; ארנקים; תיקיות מסמכים מעור; 
נרתיקי מפתחות מעור; ארנקי נשים; קופסאות נסיעה; מזוודות; 
תיקי קוסמטיקה הנמכרים ריקים; תיקי ספורט, דהיינו, תיקי 
ספורט לכל מטרה, תיקים לציוד ספורט ותיקים לטיפוס הרים, 
דהיינו, תיקי גב ותרמילי גב; תיקי ערב וכתף לגברות; תיקי 

קניות מעור; תיקי בית ספר; תיקי בגדים לנסיעה; תיקי נשיאת 
חליפות לנסיעה; תיקי נעליים לנסיעה; תיקי חוף; תיקי חיתולים; 
תיקי בוסטון; ארגזי נסיעה; תרמילי נסיעה; תיקי לילה; תיקי 

נשיאה; תיקים לטיפוס הרים; ילקוטים; תיקי אופרה; תיקי איפור 
לא מאובזרים; עורות בעלי חיים; תיבות וקופסאות מעור; תיקים 
עשויים עור לאריזה; רצועות הידוק מעור; מטריות; רצועות 

מעור; הנכללים כולם בסוג 18.                                           
                                                                                    

                                                              

כ"ט תשרי תשע"ז - 24131/10/2016



 Owners

Name: INTERBASIC HOLDING S.r.l

Address: Strada Settecamini 116, Fermo, 63811, 
Sant’Elpidio A Mare, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 25 סוג: 25

Leather coats; leather jackets; leather trousers; 
leather skirts; leather tops; leather raincoats; leather 
long coats; leather overcoats; leather belts; leather 
braces for clothing; belts; suits; padded jackets; 
jackets; stuff jackets; jumpers; trousers; jeans; skirts; 
dresses; coats; overcoats; cloaks; raincoats; parkas; 
pullovers; shirts; T-shirts; blouses; sweaters; 
underwear; baby-dolls being nightwear; bathrobes; 
bathing costumes; negligee; swim suits; dressing 
gowns; nightgowns; one-piece dresses; two-piece 
dresses; evening dresses; shawls; scarves; ties; 
neckties; gentlemen suits; dress shirts; aloha shirts; 
sweat shirts; under shirts; polo shirts; body suits; 
blazers; sport shirts; shoes; athletic shoes; slippers; 
overshoes; low heel shoes; leather shoes; rubber 
shoes; galoshes; golf shoes; wooden clog; angler 
shoes; basketball shoes; dress shoes; heels; hiking 
shoes; rugby shoes; boxing shoes; base ball shoes; 
lacquered shoes; beach shoes; inner soles; soles for 
footwear; footwear upper; heelpieces for shoes and 
boots; non-slipping pieces for shoes and boots; tips 
for footwear; rain shoes; track-racing shoes; work 
shoes; straw shoes; gymnastic shoes; boots; ski 
boots; half boots; arctic boots; football boots; laced 
boots; field hockey shoes; hand ball shoes; esparto 
shoes or sandals; sandals; bath sandals; gloves; 
gloves for protection against cold; leather gloves; 
mittens; hats and caps; visors (headwear); leather 
hats and caps; all included in class 25

מעילי עור, מקטורני עור, מכנסי עור, חצאיות עור, עליוניות עור, 
מעילי גשם מעור, מעילי עור ארוכים, מעילים עליונים מעור, 
חגורות עור, שלייקס עור לבגדים, חגורות, חליפות, מקטורנים 
מרופדים, מקטורנים, מעילים מרופדים, אפודות, מכנסיים, 
ג'ינסים, חצאיות, שמלות, מעילים, מעילים עליונים, גלימות, 

מעילי גשם, מעילי פרווה, עליוניות, חולצות, חולצות-T, חולצות 
נשים, מיזעים, לבנים, בייבי-דולים שהם לבוש לילה, חלוקי 
רחצה, חליפות רחצה, נגלז'ה, בגדי ים, חלוקי בית, כותנות 
לילה, שמלות חלק-אחד, שמלות שני-חלקים, שמלות ערב, 

שאלים, צעיפים, עניבות, עניבות לצוואר, חליפות גברים, בגדי 
נשים, חולצות ערב, חולצות אלוהא, חולצות הזעה, חולצות 

תחתונות, חולצות צוארון, בגדי גוף, בלייזרים, מכנסיים קצרים, 
חולצות ספורט; נעליים, נעלי ספורט, נעלי בית, נעל מגן, נעלי 
עקב נמוך, נעלי עור, נעלי גומי, ערדליים, נעלי גולף, קבקבי עץ, 
נעלי דייג, נעלי כדורסל, נעלי ערב, נעלי עקב, נעלי הליכה, נעלי 

רוגבי, נעלי איגרוף, נעלי כדור בסיס, נעלי ויניל, נעלי חוף, 
רפידות פנימיות, סוליות לנעליים, עליוניות להנעלה, עקביות 
לנעליים ומגפיים, חלקים מונעי החלקה עבור נעליים ומגפיים, 
חודים לנעליים, נעלי גשם, נעלי אתלטיקה קלה, נעלי עבודה, 
נעלי קש, נעלי גימנסטיקה, מגפיים, מגפי סקי, מגפי חצי, מגפי 
שלג, מגפי כדורגל, מגפים עם שרוכים, נעלי הוקי שדה, נעלי 
כדור יד, נעלי אספארטו או סנדלים, סנדלים, סנדלי אמבטיה; 
כפפות, כפפות להגנה מפני הקור, כפפות עור, כפפות צמר; 

כובעים וכובעי מצחייה, מגני פנים (כיסויי ראש), כובעים וכובעי 
מצחייה מעור; הנכללים כולם בסוג 25                                  
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ט תשרי תשע"ז - 24231/10/2016



דליתפוח

Trade Mark No. 275833 מספר סימן

Application Date 28/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

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

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals; included in class 30. דגנים; הנכללים בסוג 30.               

כ"ט תשרי תשע"ז - 24331/10/2016



MASTER’S ART

Trade Mark No. 275834 מספר סימן

Application Date 28/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo Scotland Limited

Address: Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, 
EH12 9DT, United Kingdom

(Organised and existing under the laws of Scotland A 
Private Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); whisky and 
whisky based alcoholic beverages; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (מלבד בירות); וויסקי ומשקאות מבוססי 
וויסקי; הנכללים כולם בסוג 33.                                           

          

כ"ט תשרי תשע"ז - 24431/10/2016



דליתות

Trade Mark No. 275835 מספר סימן

Application Date 28/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

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

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals; included in class 30. דגנים; הנכללים בסוג 30.               

כ"ט תשרי תשע"ז - 24531/10/2016



Trade Mark No. 275838 מספר סימן

Application Date 28/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kristal Diamonds LTD שם: קריסטל יהלומים בע"מ

Address: Tuval 23, RAMAT GAN, 252238, Israel כתובת : תובל 23, רמת גן, 252238, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan

Address: P.O.Box 174, ADI, 1794000, Israel

שם: מאיר דהן

כתובת : ת.ד. 174, ת.ד. 174, עדי, 1794000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, goods in precious metals and precious 
stones; instruments ; all included in class 

תכשיטים, טובין ממתכות יקרות ואבנים יקרות; ; הנכללים כולם 
בסוג 14                                                     

כ"ט תשרי תשע"ז - 24631/10/2016



OXANTHRA

Trade Mark No. 275840 מספר סימן

Application Date 29/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Oxbow Activated Carbon LLC

Address: 2535 Jason Court, Oceanside, California, 
92056, U.S.A.

(California 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: 11 סוג: 11

Anthracite filter media for use in the removal of 
particulates from water; all included in class 11

מדיה עבור מסנן פחם-אבן לשימוש בהסרת חלקיקים ממים; 
הנכללים כולם בסוג 11                                                     

      

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

(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. 86543450 ארה"ב, 23/02/2015, מספר 86543450

Class: 11 סוג: 11

כ"ט תשרי תשע"ז - 24731/10/2016



Trade Mark No. 275854 מספר סימן

Application Date 29/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem 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"ט תשרי תשע"ז - 24831/10/2016



Trade Mark No. 275855 מספר סימן

Application Date 29/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem 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"ט תשרי תשע"ז - 24931/10/2016



EATON

Trade Mark No. 275867 מספר סימן

Application Date 30/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: EATON CORPORATION

Address: 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio, 44122, 
U.S.A.

(Ohio 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

Advertising and marketing products in the aerospace, 
vehicle, hydraulics, filtration and electrical industries; 
all included in class 35.

פרסום ושיווק מוצרים בתעשיות החלל והתעופה, רכב, 
הידרוליקות, סינון וחשמל; הנכללים כולם בסוג 35.                 

                                                                        

כ"ט תשרי תשע"ז - 25031/10/2016



Trade Mark No. 275868 מספר סימן

Application Date 30/06/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1263450 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: CAESARSTONE LTD. שם: אבן קיסר בע"מ

Address: Kibbutz Sdot-Yam, 38805, Israel כתובת : קיבוץ שדות ים, 38805, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Worktops, sinktops; work surfaces and surrounds for 
kitchens, bathrooms, vanity units and offices, counter 
tops; table tops; bar tops; tops and facing surfaces 
for furniture, reception desks and reception areas; 
Furniture parts formed of composite stone

משטחי עבודה, משטחי כיורים, משטחי עבודה והיקפים 
למטבחים, חדרי אמבטיה, יחידות טואלט ומשרדים, משטחי 
דלפקים; משטחי שולחנות; משטחי ברים; משטחים עליוניים 

ומשטחי חזית לריהוט, דלפקי קבלה ואיזורי קבלה; חלקי ריהוט 
העשויים מתרכובת אבן                                                     

        

כ"ט תשרי תשע"ז - 25131/10/2016



Trade Mark No. 275869 מספר סימן

Application Date 30/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: EATON CORPORATION

Address: 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, 44122, Ohio, 
U.S.A.

(Ohio 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

Advertising and marketing products in the aerospace, 
vehicle, hydraulics, filtration and electrical industries; 
all included in class 35.

פרסום ושיווק מוצרים בתעשיות החלל והתעופה, רכב, 
הידרוליקות, סינון וחשמל; הנכללים כולם בסוג 35.                 

                                                                        

כ"ט תשרי תשע"ז - 25231/10/2016



LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP

Trade Mark No. 275875 מספר סימן

Application Date 30/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
77070, Texas, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Peripheral devices for use with computers and data 
processing equipment, namely, printers, facsimile 
machines, copy machines and multiple-function 
machines for the purpose of printing, copying, 
sending and receiving facsimile messages; parts 
therefor; and user manuals supplied therewith; all 
included in class 9.

התקנים היקפיים לשימוש עם מחשבים וציוד לעיבוד נתונים, 
שהם, מדפסות, מכונות פקסימיליה, מכונות צילום ומכונות 
מרובות פונקציות לצורך הדפסה, העתקה, שליחה וקבלת 
הודעות פקס; חלקיהם; ומדריכים למשתמש שסופקו עימן; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                            

כ"ט תשרי תשע"ז - 25331/10/2016



Trade Mark No. 275884 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REAL – CAP LTD שם: רייל - קאפ בע"מ

Address: Yakum, Israel כתובת : יקום, 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: 20 סוג: 20

Plastic closures and caps for food packages and 
containers.

סגרים ומכסים מפלסטיק לאריזות מזון ומיכלים.                     
              

כ"ט תשרי תשע"ז - 25431/10/2016



לופלקס
LAWFLEX

Trade Mark No. 275890 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Fisher שם:  זהר פישר

Address: 233 Ben Guryon, RAMAT GAN, Israel כתובת : בן גוריון 233, רמת גן, 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: 45 סוג: 45

Legal services; all included in class 45 שירותים משפטיים; הנכללים כולם בסוג 45       

כ"ט תשרי תשע"ז - 25531/10/2016



Trade Mark No. 275938 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1252728 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

(United States of America, New York Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; body and beauty 
care preparations; powders, creams and lotions, all 
for the face, hands and body; cosmetic suntan 
preparations; soaps; shower and bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; enamel for nails; false nails; adhesives for 
cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup remover, 
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip liner, lip 
gloss; make-up foundation; blusher; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for 
cleaning the teeth; shaving and aftershave 
preparations; perfumes, fragrances, toilet waters, 
cologne; deodorants for human beings; anti-
perspirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic).

כ"ט תשרי תשע"ז - 25631/10/2016



Trade Mark No. 275940 מספר סימן

Application Date 30/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252753 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

(United States of America, New York Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; body and beauty 
care preparations; powders, creams and lotions, all 
for the face, hands and body; cosmetic suntan 
preparations; soaps; shower and bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; enamel for nails; false nails; adhesives for 
cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup remover, 
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip liner, lip 
gloss; make-up foundation; blusher; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for 
cleaning the teeth; shaving and aftershave 
preparations; perfumes, fragrances, toilet waters, 
cologne; deodorants for human beings; anti-
perspirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic).

כ"ט תשרי תשע"ז - 25731/10/2016



Trade Mark No. 275942 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252762 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Design & Development GmbH Textile Consult

Address: Mayerbacherstr. 32, 85737 Ismaning, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter.

Class: 35 סוג: 35

Arranging and conducting of fairs and exhibitions for 
advertising purposes; trade show and exhibition 
services; organisation and holding of fairs for 
commercial or advertising purposes; arranging and 
conducting of exhibitions for business purposes.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, exhibitions 
and seminars; publication of printed matter.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/08/2014, No. 013204649 האיחוד האירופי, 27/08/2014, מספר 013204649

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ט תשרי תשע"ז - 25831/10/2016



Trade Mark No. 275943 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio 
Computer Co., Ltd.)

Address: 6-2, Hon-machi 1-chome,Shibuya-ku, Tokyo 
151-8543, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals; personal ornaments [jewellery, 
other than "cuff links"]; cuff links; semi-wrought 
precious stones and their imitations; unwrought 
precious stones; wrist watches; watch bands and 
straps; dials for clock- and watchmaking; cases for 
clock- and watchmaking; clocks and watches; electric 
watches and clocks; electronic watches and clocks; 
parts and fittings for watches, clocks and wrist 
watches; wrist watches having a function of 
transmitting and receiving data to and from an 
electronic personal organizer, mobile phones and a 
personal computer; autonomous radio controlled 
watches; watches having a function of transmitting 
and receiving data; watches having a GPS function; 
chronographs [watches]; stopwatches; timekeeping 
instruments; clock and watch hands; watch faces; 
watch movements; watch glasses; watch chains; 
watch boxes; watch pouches; table clocks; pocket 
watches; automobile clocks; wall clocks; alarm 
clocks; watch and clock springs; watch crystals; 
pendulums [clock- and watchmaking].

כ"ט תשרי תשע"ז - 25931/10/2016



Trade Mark No. 275948 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252789 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; smart cards [integrated circuit 
cards]; computer programs [downloadable software]; 
computer software applications, downloadable; tablet 
computers; electronic publications, downloadable; 
electronic agendas; apparatus to check franking; 
cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; electronic tags for goods; dictating 
machines; voting machines; hemline markers; time 
clocks [time recording devices]; calibrating rings; 
light-emitting electronic pointers; switchboards; 
transmitters of electronic signals; intercommunication 
apparatus; navigational instruments; vehicle radios; 
telephones; modems; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; portable telephones; 
transponders; smart phones; monitoring apparatus, 
electric; camcorders; slide projectors; measuring 
apparatus; optical lenses; wires, electric; chips 
[integrated circuits]; time switches, automatic; remote 
control apparatus; semiconductors; coils, electric; 
video screens; light conducting filaments [optical 
fibers [fibres]]; electric apparatus for commutation; 
lightning conductors; electrolysers; fire extinguishing 
apparatus; radiological apparatus for industrial 
purposes; protection devices for personal use against 
accidents; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; chargers for electric batteries; batteries, 
electric; slides [photography]; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
socks, electrically heated.

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; message sending; 
communications by telephone; communications by 
cellular phones; communications by computer 
terminals; teleconferencing services; 
videoconferencing services; communications by fiber 
optic networks; rental of modems; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; rental of access time to global 
computer networks.

כ"ט תשרי תשע"ז - 26031/10/2016



 Owners

Name: ZTE Corporation

Address: ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial 
Park, Nanshan Dist., Shenzhen, People's Republic of 
China

(P.R. China A Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Technical research; quality control; geological 
surveys; chemical analysis; clinical trials; 
meteorological information; material testing; 
packaging design; design of interior decor; dress 
designing; computer software design; consultancy in 
the design and development of computer hardware; 
computer system design; creating and maintaining 
web sites for others; software as a service [SaaS]; 
off-site data backup; electronic data storage; cloud 
computing; computer software consultancy; providing 
search engines for the Internet; authenticating works 
of art; graphic arts designing; cloud seeding; 
handwriting analysis [graphology]; cartography 
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)

People's Republic of China, 16/12/2014, No. 
15945959

סין, 16/12/2014, מספר 15945959

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 16/12/2014, No. 
15946473

סין, 16/12/2014, מספר 15946473

Class: 38 סוג: 38

People's Republic of China, 16/12/2014, No. 
15946573

סין, 16/12/2014, מספר 15946573

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 26131/10/2016



Trade Mark No. 275950 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252807 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chicago Mercantile Exchange Inc.

Address: 20 South Wacker Drive, Chicago IL 60606, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in financial trading, 
including trade order initiation and delivery, trade 
order routing, trade order management and 
conversion to a trade, clearing and settlement, 
confirmation, trade order price verification, providing 
and accessing market data, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in the 
field of futures, options, swaps, and other derivative 
contracts; computer software for use in providing an 
electronic trading system for exchange market 
transactions in the field of futures, options, swaps, 
and other derivative contracts; computer software 
platform used for trading of futures, options, swaps, 
and other derivative contracts.

כ"ט תשרי תשע"ז - 26231/10/2016



Trade Mark No. 275993 מספר סימן

Application Date 20/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zimmer Dental Inc.

Address: 1900 Aston Avenue, Carlsbad, CA 92008, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants composed of artificial materials and 
surgical instruments used in association therewith.

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

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

U.S.A., 12/09/2014, No. 86392907 ארה"ב, 12/09/2014, מספר 86392907

Class: 10 סוג: 10

כ"ט תשרי תשע"ז - 26331/10/2016



Trade Mark No. 275994 מספר סימן

Application Date 04/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253337 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, blue, gold and red.

 Owners

Name: ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI 
ANONIM SIRKETI

Address: Bahçelievler Mahallesi,Sehit Ibrahim, Koparir 
Caddesi No:4, Bahçelievler Istanbul, Turkey

(Turkey Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers, preparations for making beer; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages.

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

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

Turkey, 12/03/2015, No. 2015/21352 טורקיה, 12/03/2015, מספר 2015/21352

Class: 32 סוג: 32

כ"ט תשרי תשע"ז - 26431/10/2016



Trade Mark No. 275995 מספר סימן

Application Date 23/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253340 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments; watches; 
timepieces; chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; cases for 
watches, and horological and chronometric 
instruments; parts for watches, and 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)

Jamaica, 24/07/2014, No. 65139 ג'מאייקה, 24/07/2014, מספר 65139

Class: 14 סוג: 14

כ"ט תשרי תשע"ז - 26531/10/2016



Trade Mark No. 275996 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253353 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cytec Industries Inc.

Address: Five Garret Mountain Plaza, Woodland Park NJ 
07424, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals, namely, UV light stabilizers for use in 
plastics, coatings and cosmetics; antioxidants for use 
in the manufacture of plastics, coatings, cosmetics.

כ"ט תשרי תשע"ז - 26631/10/2016



Trade Mark No. 275998 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253388 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZORTRAX S.A.

Address: CEZAL Business Center, ul. 
Kard.St.Wyszyńskiego 1, bud.B, lok.219, PL-10-457 
Olsztyn, Poland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acrylic resins, epoxy resins, unprocessed synthetic 
resins, thermoplastic resins (unprocessed), 
unprocessed artificial resins used in the printing 
industry; unprocessed synthetic resins for use in the 
production.

כ"ט תשרי תשע"ז - 26731/10/2016



Trade Mark No. 276001 מספר סימן

Application Date 23/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0625153 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fieldpoint B.V.

Address: Westerdoksdijk 423, NL-1013 BX Amsterdam, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cooking pots; non-electrical self-cookers; covers for 
electrical self-cookers; household and kitchen bins; 
combs and sponges; brushes; materials for the 
manufacturing of brushes; materials for the cleaning 
of cooking pots; articles of glass; China and crockery.

כ"ט תשרי תשע"ז - 26831/10/2016



Trade Mark No. 276003 מספר סימן

Application Date 09/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0694822 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Renata FILIPOVA

Address: Petrinska 10, CZ-150 00 Prague 5, Czech 
Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Physical education.

Class: 42 סוג: 42

Physical therapy, health care, chiropractic, preventive 
health care for maintaining good health, manipulation 
and massage, rehabilitation.

כ"ט תשרי תשע"ז - 26931/10/2016



Trade Mark No. 276005 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0863898 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LARA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Soğanağa Cad.,Derinkuyu Sok. No: 5, Laleli-
Eminönü, İstanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Underwear; clothing; socks; footwear; headwear; 
hats, berets, caps, scarfs.

כ"ט תשרי תשע"ז - 27031/10/2016



Trade Mark No. 276007 מספר סימן

Application Date 08/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1051171 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pet Food (UK) IP Limited

Address: 17 Mark Road, Hemel Hempstead, 
Hertfordshire HP2 7BN, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

כ"ט תשרי תשע"ז - 27131/10/2016



Trade Mark No. 276008 מספר סימן

Application Date 13/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1058339 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASA Selection GmbH

Address: Rudolf-Diesel-Str. 3, 56203 Höhr-Grenzhausen, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen containers, included in this 
class, ceramic products for household purposes, 
included in this class, porcelain products for 
household purposes, included in this class.

Class: 24 סוג: 24

Table linen (not of paper), coasters (not of paper), 
table covers (not of paper), table runners (not of 
paper), table cloths (not of paper), oilcloths, place 
mats, not of paper, table napkins of textile, tray 
covers (not of paper).

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services, including via the 
Internet and by mail order, in relation to the following 
goods, household or kitchen containers, ceramic 
products for household purposes, porcelain products 
for household purposes, table linen, table covers, 
table runners, place mats, table napkins of textile.

כ"ט תשרי תשע"ז - 27231/10/2016



Trade Mark No. 276010 מספר סימן

Application Date 08/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1166215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pet Food (UK) IP Limited

Address: 17 Mark Road, Hemel Hempstead, 
Hertfordshire HP2 7BN, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

כ"ט תשרי תשע"ז - 27331/10/2016



Trade Mark No. 276014 מספר סימן

Application Date 23/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1233321 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VANHECKE Peter

Address: Bogdana Kmmelnitskogo Street 80 app. 14, 
KIEV 01030, Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); vodka; vodka 
drinks; whiskey; whiskey drinks; gin; rum.

כ"ט תשרי תשע"ז - 27431/10/2016



Trade Mark No. 276015 מספר סימן

Application Date 08/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243198 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange, blue and grey.

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge MA 02139, 
U.S.A.

(Germany Corporation, Delaware, United States)

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.

כ"ט תשרי תשע"ז - 27531/10/2016



Trade Mark No. 276016 מספר סימן

Application Date 03/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244000 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amicus Therapeutics, Inc.

Address: 1 Cedar Brook Drive, Cranbury NJ 08512, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
fabry disease.

כ"ט תשרי תשע"ז - 27631/10/2016



Trade Mark No. 276031 מספר סימן

Application Date 20/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253487 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses; spectacle lenses; spectacle 
lenses, namely: plastic lenses, mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, lenses for 
sunglasses, polarized lenses, filtering lenses, tinted 
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for 
spectacle lenses; semi-finished blanks for spectacle 
lenses; downloadable electronic publications in the 
field of optics and ophthalmic optics; downloadable 
electronic information guides and documents in the 
field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for spectacle lenses and ophthalmic 
lenses, in downloadable electronic form.

Class: 42 סוג: 42

Development and drafting of specifications and 
technical documentation relating to the features of 
spectacle lenses, ophthalmic lenses and eyewear, 
and to the labeling of said goods; technical advice 
relating to the features of spectacle lenses, 
ophthalmic lenses and eyewear, and to the labeling 
of said goods; certification services for spectacle 
lenses and ophthalmic lenses, namely quality control 
of spectacle lenses and ophthalmic lenses; drawing 
up of analysis reports and certification documents 
with regard to the quality of spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; quality assessment and testing 
services for spectacle lenses and ophthalmic lenses; 
information on the certification of spectacle lenses 
and ophthalmic lenses.

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 27731/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, blue-mauve and white.

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

(FRANCE société aonyme)

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

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

France, 22/09/2014, No. 144119806 צרפת, 22/09/2014, מספר 144119806

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 27831/10/2016



Trade Mark No. 276032 מספר סימן

Application Date 26/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253488 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLUE WHALE

Address: 1205 avenue de Falguières, F-82000 
Montauban, France

(FRANCE SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruit.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/05/2015, No. 014036875 האיחוד האירופי, 07/05/2015, מספר 014036875

Class: 31 סוג: 31

כ"ט תשרי תשע"ז - 27931/10/2016



Trade Mark No. 276033 מספר סימן

Application Date 26/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253491 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; make-up 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)

European Union, 28/04/2015, No. 014009864 האיחוד האירופי, 28/04/2015, מספר 014009864

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תשרי תשע"ז - 28031/10/2016



Trade Mark No. 276034 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Colorescience, Inc.

Address: 2141 Palomar Airport Road, Suite 200, 
Carlsbad CA 92011, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations; cosmetic sunscreen 
preparations; non-medicated skin care preparations.

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

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

U.S.A., 07/10/2014, No. 86417178 ארה"ב, 07/10/2014, מספר 86417178

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תשרי תשע"ז - 28131/10/2016



Trade Mark No. 276035 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253532 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.)

Address: 1-1 Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe, Japan

(Japan Kabushiki Kaisha)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Personal watercraft; small watercraft; all terrain 
vehicles; utility vehicles; buggy-type vehicles for 
various purposes; two-wheeled motor vehicles, 
bicycles and their parts and fittings; motorcycles; 
scooters (vehicles); mopeds; two-wheeled vehicles; 
handle bars for two-wheeled vehicles; handlebar 
pads for two-wheeled vehicles; saddle for two-
wheeled vehicles; seats for two-wheeled vehicles; 
foot steps for two wheeled vehicles; foot rest for two-
wheeled vehicles; handle grips for two-wheeled 
vehicles.

כ"ט תשרי תשע"ז - 28231/10/2016



Trade Mark No. 276037 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253545 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dorset, LLC

Address: 16 Dorset Court, Beachwood OH 44122, U.S.A.

(Ohio, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Men's underwear; pantyhose; socks; stockings; 
underwear; women's underwear.

כ"ט תשרי תשע"ז - 28331/10/2016



Trade Mark No. 276038 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253575 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The HAND Media, Inc.

Address: 6501 SW 33 Street, Miami FL 33155, U.S.A.

(Florida, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cartomizers, namely, combination electronic 
cigarette refill cartridges sold empty and atomizers, 
sold as a component of electronic cigarettes; 
electronic cigarette lighters; electronic cigarette refill 
cartridges sold empty; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes.

כ"ט תשרי תשע"ז - 28431/10/2016



Trade Mark No. 276040 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253642 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Kanyon Ofis Büyükdere Cad. No:185, TR-34394 
Levent/Istanbul, Turkey

(Turkey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, table napkins of paper, 
handkerchiefs of paper, toilet paper, towels of paper, 
face towels of paper, bibs of paper, table cloths of 
paper, table mats of paper, party ornaments made of 
paper, washcloths made of paper, drying towels 
made of paper, for use within the field of incontinence 
and geriatric care; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags, sacks and sheets for wrapping 
and packaging; plastic film for wrapping; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; bookbinding material; printing type; 
printing blocks; printed matter; photographs [printed]; 
stationery; typewriters, electric or non-electric; office 
requisites, except furniture; instructional and teaching 
material [except apparatus]; paint 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)

Turkey, 06/11/2014, No. 2014/90230 טורקיה, 06/11/2014, מספר 2014/90230

Class: 16 סוג: 16

כ"ט תשרי תשע"ז - 28531/10/2016



Trade Mark No. 276042 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1253699 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Bread cutting machines; tin openers, electric; food 
preparation machines, electromechanical; fruit 
presses, electric, for household purposes; grating 
machines for vegetables; coffee grinders, other than 
hand-operated; kitchen machines, electric; knives, 
electric; blenders, electric, for household purposes; 
pepper mills, other than hand-operated; beaters, 
electric; whisks, electric, for household purposes.

Class: 8 סוג: 8

Egg slicers, non-electric; table cutlery (knives, forks 
and spoons); grill tongs; sharpening instruments; 
cheese slicers, non-electric; pizza cutters, non-
electric; peelers, hand-operated; silver plate (knives, 
forks and spoons); sugar tongs.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; radio and television 
apparatus; mobile telephones; 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; 
portable computers; computer software; measuring 
devices, electric; measuring spoons; egg timers 
(sandglasses); scales.

Class: 11 סוג: 11

Bread toasters; ice machines and apparatus; kettles, 
electric; grills (cooking appliances); rotisseries; coffee 
machines, electric; coffee percolators, electric; 
microwaves ovens (cooking apparatus); toasters; 
waffle irons, electric.

כ"ט תשרי תשע"ז - 28631/10/2016



 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

(joint stock company)

Class: 21 סוג: 21

Dustbins; mugs; containers for household or kitchen 
use; frying pans; bread boards; bread bins; bread 
baskets; busts of porcelain, ceramic, earthenware or 
glass; butter dishes; China ornaments; egg cups; 
bottle openers, electric and non-electric; fruit 
presses, non-electric, for household purposes; 
containers for household or kitchen use; drip mats for 
dishes and glasses; holders for kitchen utensils; 
paper roll holders; utensils for household purposes; 
coffee filters, non-electric; coffeepots, non-electric; 
coffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric; coffee services (tableware); jugs; 
cheese-dish covers; garlic presses (kitchen utensils); 
cooking pot sets; cooking utensils, non-electric; 
corkscrews, electric and non-electric; kitchen 
utensils; blenders, non-electric, for household 
purposes; kitchen grinders, non-electric; fruit cups; 
spatulas; graters for kitchen use; beaters, non-
electric; salad bowls; salt shakers; bowls (basins); 
whisks; dishes; napkin holders; sifters (household 
utensils); tableware, other than knives, forks and 
spoons; services (dishes); cups; tea infusers; 
teapots; tea services (tableware); table plates; rolling 
pins; pots; drinking bottles for sports; drinking 
vessels; drinking glasses; vases; sugar bowls.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea.

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

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

Germany, 28/05/2014, No. 30 2014 048 466.8/21 גרמניה, 28/05/2014, מספר 466.8/21 048 2014 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 30 סוג: 30

כ"ט תשרי תשע"ז - 28731/10/2016



Trade Mark No. 276043 מספר סימן

Application Date 12/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253712 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MSI Global Alliance Limited

Address: 147-149 Temple Chamber, 3-7 Temple Avenue, 
London EC4Y 0DA, United Kingdom

(United Kingdom, England and Wales Private Limited 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management assistance and consultancy 
and business intermediary services for the benefit of 
a multi-disciplinary global alliance of worldwide 
independent professional firms of accountants, 
lawyers, tax consultants and off-shore service 
providers.

Class: 41 סוג: 41

Educational services including but not limited to 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, symposiums, seminars, classes and 
workshops in the fields of law, tax, accounting and 
trusts.

כ"ט תשרי תשע"ז - 28831/10/2016



Trade Mark No. 276044 מספר סימן

Application Date 01/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1253721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Limited Liability Company "Elfa laboratory"

Address: vul. Simi Sosninykh, 9, Kyiv 03148, Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Substances for laundry use and soaps made with 
vegetable components; cosmetic preparations for 
body, hair and skin care made with vegetable 
components; shampoos, hair lotions, hair balms, hair 
conditioners made with vegetable components; 
dentifrices made with vegetable components.

כ"ט תשרי תשע"ז - 28931/10/2016



Trade Mark No. 276045 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253748 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, printed matter; stationery; office 
requisites, except furniture; calendars; prospectuses; 
graphic representations and reproductions.

Class: 35 סוג: 35

Commercial promotion services in the field of 
transport; commercial promotion services in the field 
of logistics (relating to transport); commercial 
promotion services in the field of messaging 
(transport); commercial promotion services in the 
field of transportation commission; freight exchange 
services, namely commercial relationship 
development in connection with transport.

Class: 39 סוג: 39

Transport; freighting; hauling; wrapping of goods; 
rental of storage containers; removal services; 
loading and unloading; storage of goods and 
merchandise; parcel delivery; packaging; 
warehousing and storage of goods and merchandise; 
packaging of goods and merchandise; warehousing; 
vehicle rental; rental of warehouses; rental of storage 
containers; freight forwarding services; freight 
forwarding; information relating to transport and 
warehousing; transportation and delivery of goods 
(freight); information on monitoring and delivery of 
merchandise; physical storage of electronically-
stored data or documents; electronic monitoring of 
the sending of merchandise; transportation logistics 
services; courier services (mail or merchandise); 
transportation of valuables; transportation 
commissioner services; transport brokerage; all these 
services being accessible on-line via 
telecommunication 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)

כ"ט תשרי תשע"ז - 29031/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue (Pantone 2727C).

 Owners

Name: GEODIS

Address: Espace Seine, 26 quai Michelet, F-92300 
LEVALLOIS-PERRET, France

(France Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance)

France, 29/07/2014, No. 14/4108981 צרפת, 29/07/2014, מספר 14/4108981

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

כ"ט תשרי תשע"ז - 29131/10/2016



Trade Mark No. 276047 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253764 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SIKORA AG

Address: Bruchweide 2, 28307 Bremen, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring devices, electric measuring devices, 
measuring apparatus, measuring instruments, 
material testing instruments and machines; 
apparatus and instruments for regulating and 
controlling electric current; measuring, regulating and 
testing apparatus, in particular for the wire and cable 
industry, and the pipe, fibreglass and hose industry; 
apparatus for verifying the purity of materials and/or 
foodstuffs.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of measuring, 
regulating and testing apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Calibration of measuring, regulating and testing 
apparatus.

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

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

European Union, 04/09/2014, No. 013228457 האיחוד האירופי, 04/09/2014, מספר 013228457

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 29231/10/2016



Trade Mark No. 276048 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paterson Enterprises Limited

Address: 38-41 Castle Foregate, Shrewsbury, Shropshire 
SY1 3EL, United Kingdom

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants, oils and greases, industrial oils and 
greases; lubricating grease, lubricating oil.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/08/2014, No. 013204292 האיחוד האירופי, 27/08/2014, מספר 013204292

Class: 4 סוג: 4

כ"ט תשרי תשע"ז - 29331/10/2016



Trade Mark No. 276050 מספר סימן

Application Date 13/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253814 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Life Technologies Corporation

Address: 5791 Van Allen Way, Carlsbad CA 92008, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Mammalian and insect cell growth media for growing 
cells, cell culture reagents, and cell lines adapted to 
serum-free culture for the transfection, expression, 
and production of recombinant proteins, 
macromolecules, biologics and viruses, all for 
scientific research 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., 14/10/2014, No. 86423383 ארה"ב, 14/10/2014, מספר 86423383

Class: 1 סוג: 1

כ"ט תשרי תשע"ז - 29431/10/2016



Trade Mark No. 276052 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253842 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LA CORNUE

Address: 14, rue du Bois du Pont, Z.I. Les Béthunes, F-
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE, France

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Cooking apparatus, cookers, rotisseries, ovens, 
refrigerating apparatus, refrigerators, freezers, wine 
cellars, ventilation apparatus, extractor hoods for 
kitchens, sinks.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, namely kitchen furniture, sideboards, 
cupboards, tables, chopping blocks, chairs (seats), 
office tables, office furniture, worktops, mirrors, 
frames (excluding frames for construction), artwork or 
decorative objects of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum, substitutes for all these 
materials or of plastics, namely bottle racks, service 
trolleys, cases of wood or plastic materials, lockers, 
baskets not of metal, packaging containers of plastic 
materials, furnishings, decorative wall plaques not of 
textile, works of art and figurines made of these 
materials, shelves, racks, partitions of wood for 
furniture, knife handles not of metal, clothes hooks 
not of metal, placards of wood or plastic materials, 
fittings for furniture not of metal, magazine racks.

כ"ט תשרי תשע"ז - 29531/10/2016



Trade Mark No. 276053 מספר סימן

Application Date 23/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Organovo, Inc.

Address: 6275 Nancy Ridge Drive, Suite 110, San Diego 
CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Engineered biological tissues and tissue arrays, 
namely, living, functional tissues for use in scientific 
and medical research.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and medical research and development in 
the field of drug discovery and development using 
engineered tissues; pharmaceutical drug 
development services; and development of 
engineered tissues.

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

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

U.S.A., 18/11/2014, No. 86457147 ארה"ב, 18/11/2014, מספר 86457147

Class: 1 סוג: 1

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 29631/10/2016



Trade Mark No. 276054 מספר סימן

Application Date 27/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253881 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Toaster Labs, Inc.

Address: 2212 Queen Anne Avenue N., Seattle WA 
98109, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dispenser apparatus for a medical lubricant, cream, 
or oil for medical purposes.

Class: 21 סוג: 21

Dispenser apparatus for a personal lubricant, cream, 
or oil 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)

U.S.A., 30/10/2014, No. 86440365 ארה"ב, 30/10/2014, מספר 86440365

Class: 10 סוג: 10

Class: 21 סוג: 21

כ"ט תשרי תשע"ז - 29731/10/2016



Trade Mark No. 276055 מספר סימן

Application Date 29/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253893 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical diagnostic assays for use in diagnosis and 
detection of medical conditions or infections.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of diagnostic assays for 
the detection of nucleic acids and molecules encoded 
by nucleic acids; scientific research relating to gene 
mutations.

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

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

U.S.A., 04/12/2014, No. 86471413 ארה"ב, 04/12/2014, מספר 86471413

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 29831/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) purple and white is/are claimed as 
a feature of the mark.

 Owners

Name: Trovagene, Inc.

Address: 11055 Flintkote Ave., Suite B, San Diego CA 
92121, U.S.A.

(California, United States Corporation)

כ"ט תשרי תשע"ז - 29931/10/2016



Trade Mark No. 276056 מספר סימן

Application Date 04/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253910 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Grand Rounds, Inc.

Address: 360 3rd Street, #425, San Francisco CA 94107, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Doctor referral services, namely, providing online 
medical record management services to connect 
patients to leading doctors for the purpose of 
providing second opinions and secondary 
consultations; doctor referral services via an internet 
website based on quality of care metrics and medical 
outcomes information.

Class: 44 סוג: 44

Consulting in the field of health and wellness.

כ"ט תשרי תשע"ז - 30031/10/2016



Trade Mark No. 276058 מספר סימן

Application Date 15/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253953 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

Ocular lenses; contact lenses; spectacles; 
ophthalmic lenses; frames; 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, 04/03/2015, No. 013790787 האיחוד האירופי, 04/03/2015, מספר 013790787

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 30131/10/2016



Trade Mark No. 276059 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253979 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, orange, silver, white and dark blue.

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, snus; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; 
snuff; smokers' articles included in this class; 
cigarette paper, cigarette tubes and matches.

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

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

Switzerland, 18/11/2014, No. 666659 שוויץ, 18/11/2014, מספר 666659

Class: 34 סוג: 34

כ"ט תשרי תשע"ז - 30231/10/2016



Trade Mark No. 276060 מספר סימן

Application Date 02/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1253980 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS

Address: 4, rue de la Bonneterie, F-81390 Briatexte, 
France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; hosiery; ready-made 
clothing of all kinds, underwear, knitwear, body linen, 
socks and stockings, tights, overalls, other articles of 
clothing comprising a leg or a foot equipped with a 
molded sole, bathing suits, layettes, gloves (clothing), 
caps, sashes for wear and scarves.

כ"ט תשרי תשע"ז - 30331/10/2016



Trade Mark No. 276062 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254023 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

(United States of America, New York Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; body and beauty 
care preparations; powders, creams and lotions, all 
for the face, hands and body; cosmetic suntan 
preparations; soaps; shower and bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; enamel for nails; false nails; adhesives for 
cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup remover, 
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip liner, lip 
gloss; make-up foundation; blusher; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for 
cleaning the teeth; shaving and aftershave 
preparations; perfumes, fragrances, toilet waters, 
cologne; deodorants for human beings; anti-
perspirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/10/2014, No. UK00003076196 UK00003076196 ממלכה מאוחדת, 09/10/2014, מספר

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תשרי תשע"ז - 30431/10/2016



Trade Mark No. 276064 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254039 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Adana Hacı,Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, 
Turgut Özal Bulvarı, No:31, Sarıçam - Adana, Turkey

(Turkey Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks, namely, energy shots, energy 
drinks.

כ"ט תשרי תשע"ז - 30531/10/2016



Trade Mark No. 276066 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hic Srl

Address: Via Privata Cadore, 10, I-20098 San Giuliano 
Milanese (MI), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Eau de Cologne, aromatics [essential oils], cosmetic 
preparations for baths, bath salts not for medical 
purposes, joss sticks, cotton sticks for cosmetic 
purposes, toilet water, essential oils, extracts of 
flowers [perfumes], incense, lotions for cosmetic 
purposes, potpourris [fragrances], perfumery, 
perfumes, air fragrancing preparations, soap.

Class: 4 סוג: 4

Perfumed candles.

כ"ט תשרי תשע"ז - 30631/10/2016



Trade Mark No. 276067 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1254049 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Bread cutting machines; tin openers, electric; food 
preparation machines, electromechanical; fruit 
presses, electric, for household purposes; grating 
machines for vegetables; coffee grinders, other than 
hand-operated; kitchen machines, electric; knives, 
electric; blenders, electric, for household purposes; 
pepper mills, other than hand-operated; beaters, 
electric; whisks, electric, for household purposes.

Class: 8 סוג: 8

Egg slicers, non-electric; table cutlery (knives, forks 
and spoons); grill tongs; sharpening instruments; 
cheese slicers, non-electric; pizza cutters, non-
electric; peelers, hand-operated; silver plate (knives, 
forks and spoons); sugar tongs.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; radio and television 
apparatus; mobile telephones; 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; 
portable computers; computer software; measuring 
devices, electric; measuring spoons; egg timers 
(sandglasses); scales.

Class: 11 סוג: 11

Bread toasters; ice machines and apparatus; kettles, 
electric; grills (cooking appliances); rotisseries; coffee 
machines, electric; coffee percolators, electric; 
microwaves ovens (cooking apparatus); toasters; 
waffle irons, electric.

כ"ט תשרי תשע"ז - 30731/10/2016



 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

(joint stock company)

Class: 21 סוג: 21

Dustbins; mugs; containers for household or kitchen 
use; frying pans; bread boards; bread bins; bread 
baskets; busts of porcelain, ceramic, earthenware or 
glass; butter dishes; China ornaments; egg cups; 
bottle openers, electric and non-electric; fruit 
presses, non-electric, for household purposes; 
containers for household or kitchen use; drip mats for 
dishes and glasses; holders for kitchen utensils; 
paper roll holders; utensils for household purposes; 
coffee filters, non-electric; coffeepots, non-electric; 
coffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric; coffee services (tableware); jugs; 
cheese-dish covers; garlic presses (kitchen utensils); 
cooking pot sets; cooking utensils, non-electric; 
corkscrews, electric and non-electric; kitchen 
utensils; blenders, non-electric, for household 
purposes; kitchen grinders, non-electric; fruit cups; 
spatulas; graters for kitchen use; beaters, non-
electric; salad bowls; salt shakers; bowls (basins); 
whisks; dishes; napkin holders; sifters (household 
utensils); tableware, other than knives, forks and 
spoons; services (dishes); cups; tea infusers; 
teapots; tea services (tableware); table plates; rolling 
pins; pots; drinking bottles for sports; drinking 
vessels; drinking glasses; vases; sugar bowls.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea.

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

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

Germany, 28/05/2014, No. 30 2014 048 464.1/21 גרמניה, 28/05/2014, מספר 464.1/21 048 2014 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 30 סוג: 30

כ"ט תשרי תשע"ז - 30831/10/2016



Trade Mark No. 276068 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254091 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Prosiris Capital Management LP

Address: 510 Madison Avenue, New York NY 10022, 
U.S.A.

(Delaware, United States Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Hedge fund investment services; hedge fund 
investment services in the area of securitized debt 
and corporate credit linked to assets; financial 
services, namely, operation and management of 
hedge funds, commodity pools and other collective 
investment vehicles, and trading for others of 
securities, options, futures, derivatives, debt 
instruments and commodities.

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

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

U.S.A., 15/07/2014, No. 86337168 ארה"ב, 15/07/2014, מספר 86337168

Class: 36 סוג: 36

כ"ט תשרי תשע"ז - 30931/10/2016



Trade Mark No. 276070 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254109 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOCKER, INC.

Address: 144 Townsend Street, San Francisco CA 
94107, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of computer program 
application development for use in automating the 
creation and distribution of containerized computer 
program applications and for executing computer 
program applications using containerization.

כ"ט תשרי תשע"ז - 31031/10/2016



Trade Mark No. 276071 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOCKER, INC.

Address: 144 Townsend Street, San Francisco CA 
94107, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of computer program 
application development for use in automating the 
creation and distribution of containerized computer 
program applications and for executing computer 
program applications using containerization.

כ"ט תשרי תשע"ז - 31131/10/2016



Trade Mark No. 276074 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254134 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water purifying apparatus and machines for 
household purposes; gas cooking ovens for 
household purposes; bidets; ice machines and 
apparatus; electric lighting apparatus; electric coffee 
machines for household purposes; electric water 
purifying apparatus and machines for household 
purposes; filters for electric water purifying apparatus 
and machines for household purposes; electric 
footwarmers for personal use; electric laundry dryers; 
electric coffee filters; electric clothes drying machines 
for household purposes; heating apparatus; hot water 
heating apparatus; water heaters; air purifying 
apparatus and machines for household purposes; 
ionization apparatus for the treatment of water for 
household purposes; air sterilisers; air filtering 
installations; air purifying apparatus and machine; air 
cleaning apparatus; air deodorising apparatus; water 
softening apparatus and installations; water purifying 
apparatus and machines; disinfectant apparatus; 
filters for drinking water; water purification apparatus.

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

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

Republic of Korea, 19/12/2014, No. 4020140086783 דרום קוריאה, 19/12/2014, מספר 4020140086783

Class: 11 סוג: 11

Heating apparatus; hot water heating apparatus; 
water heaters; air purifying apparatus and machines 
for household purposes; ionization apparatus for the 
treatment of water for household purposes; air 
sterilisers; air filtering installations; air purifying 
apparatus and machines; air cleaning apparatus; air 
deodorising apparatus; water softening apparatus and 
installations; water purifying apparatus and machines; 
disinfectant apparatus; filters for drinking water; water 
purification apparatus.

כ"ט תשרי תשע"ז - 31231/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange, green and blue.

 Owners

Name: Coway Co., Ltd.

Address: 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

כ"ט תשרי תשע"ז - 31331/10/2016



Trade Mark No. 276078 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254203 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with the sale and purchase 
of vehicles, vehicle fittings, vehicle cleaning 
preparations, vehicle paintwork protection 
preparations and vehicle parts; online retail services 
connected with the sale and purchase of vehicles, 
vehicle fittings, vehicle cleaning preparations, vehicle 
paintwork protection preparations and vehicle parts; 
mail order retail services connected with the sale and 
purchase of vehicles, vehicle accessories, vehicle 
cleaning preparations, vehicle paintwork protection 
preparations and vehicle parts; vehicle purchasing 
services; providing information online from a 
computer database or from the internet in connection 
with the sale and purchase of vehicles, vehicle 
fittings, vehicle cleaning preparations, vehicle 
paintwork protection preparations and vehicle parts; 
providing online advice and information in connection 
with buying and selling of vehicles, vehicle fittings, 
vehicle cleaning preparations, vehicle paintwork 
protection preparations and vehicle parts; auctioning 
of vehicles; advice, consultancy and information in 
relation to the aforementioned 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, 14/11/2014, No. UK00003081637 UK00003081637 ממלכה מאוחדת, 14/11/2014, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 31431/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, yellow and black.

 Owners

Name: Talacrest 2000 A.D. Limited

Address: 2 Holly Court,Tring Road, Wendover, Aylesbury, 
Buckinghamshire HP22 6PE, United Kingdom

(UK Private Limited Company)

כ"ט תשרי תשע"ז - 31531/10/2016



Trade Mark No. 276079 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254205 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Axes; battering rams; hand-operated cutting tools; 
knives.

Class: 9 סוג: 9

Tactical gear and tactical equipment for military, law 
enforcement and defense applications, namely, 
protective work gloves, protective goggles, eyewear, 
eyeglasses, harnesses and slings used for keeping 
clothing and tactical equipment in place, binoculars, 
rifle scopes, spotting scopes, rangefinders, 
telescopes, cameras, and GPS devices; protective 
work gloves; protective goggles, eyewear and 
eyeglasses; harnesses and slings using for keeping 
clothing and equipment in place; binoculars; rifle 
scopes; spotting scopes; rangefinders; telescopes; 
cameras; GPS devices.

Class: 11 סוג: 11

Flashlights.

Class: 13 סוג: 13

Ammunition; firearms; holsters; weapon cases for 
firearms.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; backpacks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, 
and sweatshirts; footwear.

כ"ט תשרי תשע"ז - 31631/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized logo composed of a 
design element forming the impression of a mountain 
having three peaks with the impression of snowcaps 
on the peaks, in which the foregoing mountain design 
element is inset within but not touching a stylized 
letter "V" with a vertical division partitioning both 
sides of the "V" at the bottom.

 Owners

Name: Vista Outdoor Inc.

Address: 1300 Wilson Blvd., Suite 400, Arlington VA 
22209, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 28 סוג: 28

Hunting game calls; hunting blinds; animal hunting 
decoys; archery bows; arrows.

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

(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. 86428607 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428607

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 20/10/2014, No. 86428612 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428612

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 20/10/2014, No. 86428621 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428621

Class: 11 סוג: 11

U.S.A., 20/10/2014, No. 86428630 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428630

Class: 13 סוג: 13

U.S.A., 20/10/2014, No. 86428636 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428636

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 20/10/2014, No. 86428643 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428643

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 20/10/2014, No. 86428652 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428652

Class: 28 סוג: 28

כ"ט תשרי תשע"ז - 31731/10/2016



Trade Mark No. 276081 מספר סימן

Application Date 27/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254214 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Navy blue and red.

Navy blue and red. The color(s) navy blue and red 
is/are claimed as a feature of the mark; the mark 
consists of two portions, where the left portion of the 
mark is navy blue and the right portion of the mark is 
red.

 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

Current generators; generators of electricity; AC 
generators; alternators; DC generators; direct current 
generators; portable electric power generators; 
mobile electric power generators.

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

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

Japan, 26/02/2015, No. 2015-017267 יפן, 26/02/2015, מספר 2015-017267

Class: 7 סוג: 7

כ"ט תשרי תשע"ז - 31831/10/2016



Trade Mark No. 276083 מספר סימן

Application Date 27/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tempered Networks, Inc.

Address: 100 W. Harrison St., South Tower Suite 370, 
Seattle WA 98119, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware for setting up, creating, 
configuring, managing and monitoring private overlay 
networks; computer hardware for enhancing the 
security of private overlay networks; computer 
software for setting up, creating, configuring, 
managing and monitoring private overlay networks; 
computer software for enhancing the security of 
private overlay networks.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, 
and web sites, in the fields of computer security; 
computer network configuration services; computer 
programming services, namely, programming of 
security features for computers and private overlay 
networks; computer services, namely, designing and 
implementing computer security software, 
applications and protocols for others; computer 
system design services; computer systems 
integration services; consulting services in the design 
and implementation of computer-based information 
systems for businesses; design and development of 
machinery, applications and computer software; 
technological planning and consulting services in the 
field of computer hardware and software systems.

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

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

U.S.A., 28/10/2014, No. 86437661 ארה"ב, 28/10/2014, מספר 86437661

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 28/10/2014, No. 86437666 ארה"ב, 28/10/2014, מספר 86437666

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 31931/10/2016



Trade Mark No. 276085 מספר סימן

Application Date 20/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BREVI, S.r.l.

Address: Via Lombardia, 15/17, I-24060 TELGATE 
(Bergamo), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pushchairs and strollers; parasols, umbrellas and 
hoods for pushchairs and strollers; wheels for 
pushchairs and strollers; safety seats for children and 
babies for vehicles and car seats for children and 
babies; bicycles; saddlebags adapted for bicycles; 
tricycles; bicycles for children.

Class: 20 סוג: 20

Beds; bed bases, foundations and wheels for beds; 
bed and furniture fittings, not of metal; furniture, 
cupboards, desks, coat racks and chests of drawers; 
chests, not of metal; bolsters; walkers for children 
and babies; chests for toys; containers, not of metal; 
cradles; cushions; wall-mounted diaper changing 
platforms; baby changing mats; straw mattresses; 
playpens for children and babies; chairs, seats and 
stools; easy chairs; sofas; sleeping mats; vats, not of 
metal; high chairs for children and babies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/03/2015, No. BS2015C000141 BS2015C000141 איטליה, 12/03/2015, מספר

Class: 12 סוג: 12

Class: 20 סוג: 20

כ"ט תשרי תשע"ז - 32031/10/2016



Trade Mark No. 276086 מספר סימן

Application Date 01/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254236 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CandyLipz, LLC

Address: 333 S Grand Avenue, Suite 2300, Los Angeles 
CA 90071, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Cosmetic devices, namely, lip glamorizers and 
enlargement apparatus for personal use in the nature 
of suction devices, pumping devices and pinching 
devices, all applied to the lips and face; devices for 
affecting one's appearance, namely, handheld and 
professional pumping devices for enlarging one's lips; 
lip rejuvenation tools, namely, pumping, suction, 
pinching and massaging devices for conditioning the 
skin and stimulating collagen production in the lips; 
lip massage apparatus; facial massage apparatus.

כ"ט תשרי תשע"ז - 32131/10/2016



Trade Mark No. 276087 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254249 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue, light blue and white.

 Owners

Name: AT4 WIRELESS, S.A.

Address: Parque Tecnológico de Andalucia, C/ Severo 
Ochoa, 2, E-29590 Campanillas (Malaga), Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for testing and measuring telephone 
networks, wireless networks and telecommunication 
apparatus; software for testing and measuring 
electric apparatus and electronic apparatus; 
computer software platforms for testing and 
measuring telephone networks, wireless networks 
and telecommunication apparatus; computer 
software platforms for testing and measuring electric 
apparatus and electronic apparatus; software for 
testing and measuring mobile telephony operator 
systems; interfaces and peripheral devices for 
computers; computer hardware for use in computer-
assisted software engineering; software; software 
platforms for computers.

Class: 35 סוג: 35

Database management; systematization of computer 
databases; compilation of information in databases; 
commercial business management systems.

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

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

European Union, 01/04/2015, No. 013900816 האיחוד האירופי, 01/04/2015, מספר 013900816

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 32231/10/2016



Trade Mark No. 276091 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254277 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; smart cards [integrated circuit 
cards]; computer programs [downloadable software]; 
computer software applications, downloadable; tablet 
computers; electronic publications, downloadable; 
electronic agendas; apparatus to check franking; 
cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; electronic tags for goods; dictating 
machines; voting machines; hemline markers; time 
clocks [time recording devices]; calibrating rings; 
light-emitting electronic pointers; switchboards; 
transmitters of electronic signals; intercommunication 
apparatus; navigational instruments; vehicle radios; 
telephones; modems; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; portable telephones; 
transponders; smart phones; monitoring apparatus, 
electric; camcorders; slide projectors; measuring 
apparatus; optical lenses; wires, electric; chips 
[integrated circuits]; time switches, automatic; remote 
control apparatus; semiconductors; coils, electric; 
video screens; light conducting filaments [optical 
fibers [fibres]]; electric apparatus for commutation; 
lightning conductors; electrolysers; fire extinguishing 
apparatus; radiological apparatus for industrial 
purposes; protection devices for personal use against 
accidents; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; chargers for electric batteries; batteries, 
electric; slides [photography]; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
socks, electrically heated.

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; message sending; 
communications by telephone; communications by 
cellular phones; communications by computer 
terminals; teleconferencing services; 
videoconferencing services; communications by fiber 
optic networks; rental of modems; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; rental of access time to global 
computer networks.

כ"ט תשרי תשע"ז - 32331/10/2016



 Owners

Name: ZTE Corporation

Address: ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial 
Park, Nanshan Dist., Shenzhen, People's Republic of 
China

(P.R. China A Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Technical research; quality control; geological 
surveys; chemical analysis; clinical trials; 
meteorological information; material testing; 
packaging design; design of interior decor; dress 
designing; computer software design; consultancy in 
the design and development of computer hardware; 
computer system design; creating and maintaining 
web sites for others; software as a service [SaaS]; 
off-site data backup; electronic data storage; cloud 
computing; computer software consultancy; providing 
search engines for the Internet; authenticating works 
of art; graphic arts designing; cloud seeding; 
handwriting analysis [graphology]; cartography 
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)

People's Republic of China, 16/12/2014, No. 
15946110

סין, 16/12/2014, מספר 15946110

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 16/12/2014, No. 
15946564

סין, 16/12/2014, מספר 15946564

Class: 38 סוג: 38

People's Republic of China, 16/12/2014, No. 
15946601

סין, 16/12/2014, מספר 15946601

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 32431/10/2016



Trade Mark No. 276092 מספר סימן

Application Date 15/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254281 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and yellow.

 Owners

Name: UNIVERCOSMOS - CONSULTORIA E 
PROJECTOS LDA

Address: Rua Gaivotas Em Terra, Lote 3, n.º 13, 01B S4, 
P-1990-196 Lisboa, Portugal

(Portugal Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular or mobile phones, tablets, accessories for 
mobile telephones and tablets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/02/2015, No. 013753611 האיחוד האירופי, 18/02/2015, מספר 013753611

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 32531/10/2016



Trade Mark No. 276094 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EUROGLORIA, S.L.

Address: Pol. Ind. Altabix, C/ Alcoy, 15, E-03203 Elche 
(Alicante), Spain

(España S.L.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ט תשרי תשע"ז - 32631/10/2016



Trade Mark No. 276096 מספר סימן

Application Date 13/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254342 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Life Technologies Corporation

Address: 5791 Van Allen Way, Carlsbad CA 92008, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Mammalian and insect cell culture media, cell culture 
reagents and cell lines adapted to serum-free culture 
for the transfection, expression and production of 
recombinant proteins, macromolecules, biologics and 
viruses, all for scientific research 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., 14/10/2014, No. 86423588 ארה"ב, 14/10/2014, מספר 86423588

Class: 1 סוג: 1

כ"ט תשרי תשע"ז - 32731/10/2016



Trade Mark No. 276097 מספר סימן

Application Date 13/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254343 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Life Technologies Corporation

Address: 5791 Van Allen Way, Carlsbad CA 92008, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Mammalian and insect cell growth media for growing 
cells, cell culture reagents, and cell lines adapted to 
serum-free culture for the transfection, expression, 
and production of recombinant proteins, 
macromolecules, biologics and viruses, all for 
scientific research 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., 14/10/2014, No. 86423387 ארה"ב, 14/10/2014, מספר 86423387

Class: 1 סוג: 1

כ"ט תשרי תשע"ז - 32831/10/2016



Trade Mark No. 276100 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254406 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SIKORA AG

Address: Bruchweide 2, 28307 Bremen, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring devices, electric measuring devices, 
measuring apparatus, measuring instruments, 
material testing instruments and machines; 
apparatus and instruments for regulating and 
controlling electric current; measuring, regulating and 
testing apparatus, in particular for the wire and cable 
industry, and the pipe, fibreglass and hose industry; 
apparatus for verifying the purity of materials and/or 
foodstuffs.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of measuring, 
regulating and testing apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Calibration of measuring, regulating and testing 
apparatus.

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

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

European Union, 04/09/2014, No. 013228234 האיחוד האירופי, 04/09/2014, מספר 013228234

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 32931/10/2016



Trade Mark No. 276101 מספר סימן

Application Date 29/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254448 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
SA (Longines Watch Co. Francillon Ltd)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

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, namely figurines, trophies; jewelry, namely 
rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, 
jewelry caskets (cases), cases; precious stones, 
semi-precious stones; timepieces and chronometric 
instruments namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm 
clocks as well as parts and accessories for the 
aforesaid goods namely hands, anchors, pendulums, 
barrels, watch cases, watch straps, watch dials, 
clockworks, watch chains, movements for 
timepieces, watch springs, watch glasses, 
presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces.

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

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

Switzerland, 16/01/2015, No. 671984 שוויץ, 16/01/2015, מספר 671984

Class: 14 סוג: 14

כ"ט תשרי תשע"ז - 33031/10/2016



Trade Mark No. 276102 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254469 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, orange, silver, white and dark blue.

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, snus; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; 
snuff; smokers' articles included in this class; 
cigarette paper, cigarette tubes and matches.

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

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

Switzerland, 18/11/2014, No. 666660 שוויץ, 18/11/2014, מספר 666660

Class: 34 סוג: 34

כ"ט תשרי תשע"ז - 33131/10/2016



Trade Mark No. 276103 מספר סימן

Application Date 01/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254472 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Richemont International SA

Address: Villars-sur-Glâne, Bühlstrasse 15, CH-8200 
Schafhausen, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links; tie clips; rings (jewelry); bracelets 
(jewelry); earrings (jewelry); necklaces (jewelry); 
broaches (jewelry); key rings of precious metal; 
timepieces and chronometric instruments; watches; 
chronometers; clocks (timepieces); watch cases; 
dials (clock and watch making); movements for 
timepieces; alarm clocks; watch straps; boxes of 
precious metal.

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

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

Switzerland, 16/01/2015, No. 671568 שוויץ, 16/01/2015, מספר 671568

Class: 14 סוג: 14

כ"ט תשרי תשע"ז - 33231/10/2016



Trade Mark No. 276106 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0551633 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAVIDOFF & Cie S.A.

Address: Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos.

כ"ט תשרי תשע"ז - 33331/10/2016



Trade Mark No. 276107 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0660113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely probes and catheters.

Class: 17 סוג: 17

Polymerized thermoplastic material used for the 
manufacture of probes and catheters.

כ"ט תשרי תשע"ז - 33431/10/2016



Trade Mark No. 276108 מספר סימן

Application Date 23/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0757280 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of a print representing the 
letter N in fancy printing type joined to an arrow 
whose head is directed upwards.

 Owners

Name: TECNICA GROUP S.P.A.

Address: Via Fante d'Italia, 56, I-31040 GIAVERA DEL 
MONTELLO (TV), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage and leather goods, bags, satchels, 
handbags and special bags for use in sports and for 
carrying and keeping sport implements and sport 
clothes, travelling sport bags for carrying and keeping 
sport implements and sport clothes, travelling bags, 
ski boots cases, belt pouches, knapsacks, school-
bags, briefcases, wallets and purses.

Class: 25 סוג: 25

Ski boots, after ski boots, ski gaiters, hockey shoes, 
boots, shoes, slippers, clothing for sport use, 
headgear, classical and free time clothing, special 
shoe wear for sports activities, and particularly shoes 
wear for resistance.

Class: 28 סוג: 28

Ski cases, ski sticks, rackets, ski bindings, skis, 
sledges; gymnastic and sports implements and 
accessories thereof.

כ"ט תשרי תשע"ז - 33531/10/2016



Trade Mark No. 276110 מספר סימן

Application Date 26/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0850014 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PICO Food GmbH

Address: Hauptstr. 74, 71732 Tamm, Germany

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery.

כ"ט תשרי תשע"ז - 33631/10/2016



Trade Mark No. 276111 מספר סימן

Application Date 01/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0855576 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shevy's Custom Wigs Inc.

Address: 1884 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 
11230, U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Wigs.

כ"ט תשרי תשע"ז - 33731/10/2016



Trade Mark No. 276112 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0874603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Grob-Werke GmbH & Co. KG

Address: Industriestraße 4, 87719 Mindelheim, Germany

(Germany Grob-Werke GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Special machine tools, transfer lines, machining 
centers; flexible production systems consisting of 
machining centers, automatic handling and 
conveying devices, if necessary also precision 
machine tools; assembly machines, testing 
machines, goods mentioned above for highly precise 
manufacturing of machines, motors, gears, apparatus 
and aggregates and their parts, in particular for the 
automobile industry, parts of the goods mentioned 
above; hydraulic controls for the goods mentioned in 
this class.

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic controls for the goods 
mentioned in class 7.

כ"ט תשרי תשע"ז - 33831/10/2016



Trade Mark No. 276120 מספר סימן

Application Date 30/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1219494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

Address: 8800 Technology Forest Place, The Woodlands 
TX 77381, U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal and oncological diseases and 
disorders.

כ"ט תשרי תשע"ז - 33931/10/2016



Trade Mark No. 276123 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237851 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Société à responsabilité limitée (SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 10/10/2014, No. 61951/2014 שוויץ, 10/10/2014, מספר 61951/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ט תשרי תשע"ז - 34031/10/2016



Trade Mark No. 276125 מספר סימן

Application Date 15/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1245785 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Green Coco Europe Marketing & 
Vertriebsgesellschaft mbH

Address: Prinzregentenufer 3, 90489 Nürnberg, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits; jellies, 
jams, compotes; edible oils and fats.

Class: 32 סוג: 32

Beverages containing coconut, coconut multi-fruit 
juices, coconut juices, coconut water, syrups for 
beverages.

כ"ט תשרי תשע"ז - 34131/10/2016



Trade Mark No. 276126 מספר סימן

Application Date 22/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.

Address: 72 Spring Street, 2nd Floor, NewYork NY 
10012, U.S.A.

(USA (Etat du Delaware) LTD Liability Company, 
Delaware, United States)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and on-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, handbags, 
leather goods, luggage, belts, eyewear, jewelry, 
watches, books and stationery items, cases for 
mobile phones, laptop carrying cases, headphones, 
protective cases, covers and sleeves for tablet 
computers, fragrances, cosmetics, skin and personal 
care products, hair accessories and ornaments.

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

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

U.S.A., 05/12/2014, No. 86472221 ארה"ב, 05/12/2014, מספר 86472221

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 34231/10/2016



LIFEPRINT

Trade Mark No. 276138 מספר סימן

Application Date 03/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HLI Cellular Therapeutics, LLC

Address: 10835 Road to the Cure, Suite 140, San Diego, 
CALIFORNIA, 92121, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, 
notebook and desktop computers, namely, software 
for enabling users to enter, access, track, monitor 
and generate health and medical information, 
information regarding human development and life 
events, and reports in International Class 9.

תוכנת יישום מחשב לטלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים, מחשבי 
כף יד, מחשבים ניידים ושולחניים, שהם, תוכנה המאפשרת 

למשתמשים להיכנס, גישה, לעקוב, לפקח וליצור מידע בריאות 
ורפואי, מידע בנוגע לפיתוח אנושי ואירועי חיים, ודיווחים בסוג 
9 הבינלאומי.                                                                   
                                                                                    

                                              

Class: 42 סוג: 42

Providing an interactive web site featuring technology 
that enables users to enter, access, track, monitor 
and generate health and medical information, 
information regarding human development and life 
events, and reports” in International Class 42.

אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי הכולל טכנולוגיה 
המאפשרת למשתמשים להיכנס, גישה, לעקוב, לפקח וליצור 
מידע בריאות ורפואי, מידע בנוגע לפיתוח אנושי ואירועי חיים, 
ודיווחים בסוג 42 הבינלאומי.                                               
                                                                                    

    

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

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

U.S.A., 04/01/2015, No. 86/494,750 ארה"ב, 04/01/2015, מספר 86/494,750

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 34331/10/2016



Trade Mark No. 276194 מספר סימן

Application Date 23/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sildan, Inc.

Address: Suite 500 3550 Biscayne Blvd, Miami FLORIDA 
33137, U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Herman Hezroni, Adv.

Address: Levitan 8, #14, Tel Aviv, 6920410, Israel

שם: שרון הרמן חצרוני, עו"ד

כתובת : לויטן 8, 14#, תל אביב, 6920410, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for eyeglasses and sunglasses; frames for 
spectacles and sunglasses; sunglass chains and 
cords; sunglasses.

משקפי ראיה ומשקפי שמש; מסגרות למשקפיים ומשקפי שמש; 
שרשראות ומחזיקים (מיתרים) למשקפיים; משקפי שמש.         

                        

כ"ט תשרי תשע"ז - 34431/10/2016



Trade Mark No. 276222 מספר סימן

Application Date 25/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amram Dahan שם: עמרם דהן

Address: Ha`oranim 3, Hod Ha`sharon, Israel כתובת : האורנים 3, הוד השרון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, (דרך פ"ת) 
(בית קרדן), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices that are "removable media", recording units 
and portable digital data storage including "USB 
memory stick" that connects various devices such as 
mobile phones, computers, etc, are all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים שהינם "מדיה נתיקה", יחידות הקלטה 
ואכסון נתונים דיגיטליות ניידות ובכלל זה "החסן נייד" המתחבר 

למכשירים שונים כגון: טלפונים ניידים, מחשבים וכו', כולם 
כלולים בסוג 9.                                                                 

      

כ"ט תשרי תשע"ז - 34531/10/2016



Trade Mark No. 276226 מספר סימן

Application Date 11/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254484 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.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of diagnostic assays for 
the detection of nucleic acids and molecules encoded 
by nucleic acids; scientific research relating to gene 
mutations.

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

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

U.S.A., 02/01/2015, No. 86494429 ארה"ב, 02/01/2015, מספר 86494429

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 34631/10/2016



Trade Mark No. 276227 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254491 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Janine REY

Address: Madiran B, 23 Boulevard des Minimes, F-31200 
TOULOUSE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes; toilet water; eaux de parfum; soaps; bath 
or shower gels and salts; cosmetics for skin, body, 
face, nail and hair care; creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, hand and body for 
cosmetic use; essential oils; make-up products; body 
deodorants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/10/2014, No. 14 4 122 529 צרפת, 02/10/2014, מספר 529 122 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תשרי תשע"ז - 34731/10/2016



Trade Mark No. 276228 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254512 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, green, yellow and red.

 Owners

Name: Flassig, Wilhelm

Address: Am Adamsberg 26, 63869 Heigenbrücken, 
Germany

Name: Flassig, Ursula

Address: Am Adamsberg 26, 63869 Heigenbrücken, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs, in particular for 2D or 3D 
construction, for graphic representation, animation 
and for technical applications based on construction.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software 
consulting; updating, design, installation, copying, 
rental and maintenance of computer software.

כ"ט תשרי תשע"ז - 34831/10/2016



Trade Mark No. 276229 מספר סימן

Application Date 08/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254513 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PAPABUBBLE, S.L.

Address: Ample, 28, E-08002 Barcelona, Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candy, sweets, including chewing gum for non-
medical use, chocolate, chocolate products, pastry 
and confectionery, all these goods also made with 
spirits or wine.

כ"ט תשרי תשע"ז - 34931/10/2016



Trade Mark No. 276234 מספר סימן

Application Date 23/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254595 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, bags, wallets and other carriers; umbrellas 
and parasols; sausage skins and imitations thereof.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear.

Class: 35 סוג: 35

Product demonstrations and product display services; 
organization of trade show and exhibition for 
commercial or advertising purposes; placing of 
advertisements; advertisement via mobile phone 
networks; advertising; advertising and marketing; 
advertising in periodicals, brochures and 
newspapers; advertising in the popular and 
professional press; advertising, including on-line 
advertising on a computer network; organizing of 
business competitions for advertising purposes; 
arranging of product launches; brand creation 
services; compilation of advertisements for use as 
web pages on the internet; on-line advertising on a 
computer network; on-line promotion of computer 
networks and websites; online advertisements; online 
advertising via a computer communications network; 
outdoor advertising; pay per click advertising; product 
launch services; product marketing; product 
sampling; publication of publicity materials; services 
with regard to product presentation to the public; mail 
order retail services connected with clothing 
accessories; retail services connected with the sale 
of clothing and clothing accessories; retail store 
services in the field of clothing.

כ"ט תשרי תשע"ז - 35031/10/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and black.

 Owners

Name: Yab Yum Holding ApS

Address: Birkemosevej 16, Nr. Bjert, DK-6000 Kolding, 
Denmark

(Denmark Private Limited Company)

כ"ט תשרי תשע"ז - 35131/10/2016



Trade Mark No. 276235 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254599 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments as well as 
parts and accessories for the aforesaid goods, watch 
chains, presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces; smart watches with extended 
functionality and connected watches as well as parts 
and accessories for 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)

Switzerland, 01/12/2014, No. 667243 שוויץ, 01/12/2014, מספר 667243

Class: 14 סוג: 14

כ"ט תשרי תשע"ז - 35231/10/2016



Trade Mark No. 276236 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254600 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments as well as 
parts and accessories for the aforesaid goods, watch 
chains, presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces; smart watches with extended 
functionality and connected watches as well as parts 
and accessories for 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)

Switzerland, 24/10/2014, No. 666398 שוויץ, 24/10/2014, מספר 666398

Class: 14 סוג: 14

כ"ט תשרי תשע"ז - 35331/10/2016



Trade Mark No. 276237 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254601 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PLASTOTECNICA Spa

Address: Viale dell'Industria, 5a, Strada 2, I-35023 
BAGNOLI DI SOPRA (PD), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Flexible low thickness polyolefinic packaging for the 
packaging of industrial goods.

Class: 35 סוג: 35

Consulting and marketing assistance for the use of 
packaging film for industrial purposes with high 
efficiency for the reduction of packaging 
consumption.

כ"ט תשרי תשע"ז - 35431/10/2016



Trade Mark No. 276238 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254611 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

ÜLKER: Pleiades; ALBENI: Attraction.

 Owners

Name: YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Address: Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı, Sokak 
No:6/1, Üsküdar İstanbul, Turkey

(Turkey Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries and bakery products based on flour; 
desserts based on flour and chocolate; bread, simit 
[Turkish ring-shaped bagel covered with sesame 
seeds], pogaça [Turkish bagel], pita, sandwiches, 
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish 
dessert based on dough coated with syrup], kadayif 
[Turkish dessert based on dough]; desserts based on 
dough coated with syrup; puddings, custard, 
kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keskül 
[Turkish pudding]; confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers; ice-cream, edible ices.

כ"ט תשרי תשע"ז - 35531/10/2016



Trade Mark No. 276240 מספר סימן

Application Date 24/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254632 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE GRILLED CHEESE FACTORY

Address: 9 rue Jacques Coeur, F-75004 PARIS, France

(France SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Fast-food restaurant service (provision of food and 
drinks); bar service.

כ"ט תשרי תשע"ז - 35631/10/2016



Trade Mark No. 276243 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254664 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bovet Fleurier S.A.

Address: avenue Daniel-Jeanrichard, CH-2114 Fleurier, 
Switzerland

(Suisse Société Anonyme (S.A.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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, 02/12/2014, No. 667275 שוויץ, 02/12/2014, מספר 667275

Class: 14 סוג: 14

כ"ט תשרי תשע"ז - 35731/10/2016



Trade Mark No. 276245 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254702 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software applications; downloadable computer 
software applications; software applications relating 
to laundry services; downloadable software 
applications relating to laundry services; software 
applications for the arranging of laundry services; 
downloadable software applications relating to the 
arranging of laundry services; software applications 
for arranging the collection and delivery of laundry; 
downloadable software applications relating to the 
arranging the collection and delivery of laundry.

Class: 37 סוג: 37

Cleaning and care of fabric, textile, leather, fur and 
goods made thereof; providing washing and drying 
laundry services; laundry services; laundering; 
clothing laundry; fabric laundry; linen laundry; 
laundering of garments; services for the dry cleaning 
of clothing; dry cleaning; ironing services; clothing 
ironing; linen ironing; fabric ironing; repair of clothing; 
repair of garments.

Class: 39 סוג: 39

Transportation and delivery of goods; collection 
services; delivery services; arranging the collection of 
laundry; collection of laundry; arranging the delivery 
of laundry; delivery of laundry.

Class: 40 סוג: 40

Alteration of clothing; alteration of garments; clothing 
alterations; applying finishes to clothing; treatment of 
fabrics to impart antistatic properties; crease-
resistant treatment of clothing; permanent press 
treatment of items of clothing; treatment of clothing; 
treatment of fabrics; waterproofing of clothing; 
waterproofing of fabrics; dyeing of clothing; dyeing of 
fabrics; fireproofing of clothing; fireproofing of fabrics; 
bleaching of clothing; bleaching of fabrics; whitening 
of clothing; whitening of fabrics; moth proofing of 
clothing; moth proofing of fabrics; pre-shrinking of 
clothing; monogramming of clothing; application of 
motifs to clothing; application of appliqués to 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)

European Union, 20/03/2015, No. 013857743 האיחוד האירופי, 20/03/2015, מספר 013857743

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 35831/10/2016



 Owners

Name: Laundrapp Limited

Address: 21 Dartmouth Street, London SW1H 9BP, 
United Kingdom

(UNITED KINGDOM Private Limited Company)

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

כ"ט תשרי תשע"ז - 35931/10/2016



Trade Mark No. 276246 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254742 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data storage devices, namely, hard disk drives, solid 
state drives, digital disk drives, hard drives with solid 
state memory; blank digital storage media and hybrid 
drives; electronic data storage devices, namely, 
networked storage drives; computer hardware for 
upload, storage, retrieval, download, transmission 
and delivery of digital content; computer hardware 
and software for processing storage of data utilizing 
non-volatile solid state storage, namely, hard disk 
drives combined with solid state memory; solid state 
storage, namely, a nonvolatile storage medium that 
employs integrated circuits; computer hardware and 
software for implementing a data center for mass 
storage of computer files, for storing encrypted 
backup copies of computer files stored elsewhere; 
computer storage devices, namely, computer 
memory hardware and hard drives for computers; 
computer storage devices, namely, configurable data 
storage systems comprised of redundant and non-
redundant drive arrays; computer backup and 
storage systems with multiple removable redundant 
and non-redundant drive arrays; redundant and non-
redundant drive array based computer backup 
systems; removable hard drive based computer 
backup systems; external storage devices in the 
nature of external computer disk drives that 
wirelessly communicate with handheld computers, 
tablet computers, notebook computers, laptop 
computers, mobile electronic devices, cell phones, 
smart phones, MP3 devices; computer hardware and 
software for wireless content delivery; wireless data 
storage devices, namely, hard disk drives; wireless 
computer peripherals; computer software for use in 
the synchronization, back-up, playing and encryption 
and decryption of digital files, including audio, video, 
text, binary, still images, graphics and multimedia 
files; computer firmware for data storage, data 
retrieval, data access, data backup, data replication, 
data availability, data recovery, data translation and 

כ"ט תשרי תשע"ז - 36031/10/2016



data conversion; software for organization and 
management of data in distributed computer storage 
systems; software for data encryption, software for 
backing up encrypted data files, software for 
accessing and restoring data files, software for 
downloading computer files over a network, software 
for uploading computer files over a network, software 
for file management, software for allowing computer 
files to be shared by others, software for creating and 
maintaining a virtual file server distributed over a 
network, software for creating and maintaining a 
distributed file system; software for storing, accessing 
and managing data and multimedia content on 
computer network; computer software for 
synchronizing local computer files, folders, data and 
information with a cloud storage platform; data 
storage computer software for use with and 
incorporated into computer storage devices; software 
for data storage management; computer software for 
information storage, namely, software for processing 
and storage of data utilizing solid state storage; 
software for processing and storage of data utilizing 
drive arrays; computer software for use in imaging, 
duplicating and restoring the original factory level 
instances of hard disk drive, for use in preserving and 
restoring software programs and information in a 
computer, for use in performing diagnostics on hard 
disk drives, for use in connection with computer disk 
drives for the storage, backup and retrieval of 
information, for use in connection with data storage, 
data management and interconnection, and 
management and operation of data storage devices, 
for use in back-up of computer hard drive data, back-
up of computer networks, data recovery; software for 
allowing unused disk space on a user's computer to 
participate in forming part of a large grid network for 
distributed data storage, software for optimizing 
routing over a large distributed grid computer 
network; software for online purchase of storage 
space for computer data; software for providing 
streaming video over a network; software for 
providing an application programming interface 
allowing third party developers to create applications; 
software for providing and managing a social 
network; computer software designed to encode and 
decode data; software for publishing data and 
allowing access to data; software for participating in a 
decentralized storage system; data search software; 
computer storage docking stations, namely, an 
adapter that allows data contained on portable drives 
or USB storage devices connected to the adapter to 
be shared or accessed; connection cables; disk drive 
docking stations and electronic docking stations; data 
storage device accessories, namely, electrical 
connectors, wires, cables, adaptors; computer 
connection cables and adaptors; docking stations for 
data storage devices; interfaces for computers; high 
definition multimedia interface cables; peripheral 
component interface (PCI) hardware; connectors and 
adaptors for use with portable electronic devices; 
computer peripheral devices; USB hard drives; USB 
cables; mounting racks for computer hardware; 
electrical power supplies; power supplies for data 
storage devices; cases for portable hard disk drives; 
cooling units for computer hardware; cooling units for 
data storage devices; USB hardware; blank USB 
flash drives; USB computer security key.

כ"ט תשרי תשע"ז - 36131/10/2016



 Owners

Name: Seagate Technology LLC

Address: 10200 South De Anza Blvd, Cupertino CA 
95014, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

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

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

U.S.A., 02/01/2015, No. 86494364 ארה"ב, 02/01/2015, מספר 86494364

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 36231/10/2016



Trade Mark No. 276247 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254747 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, black, yellow, light yellow, amber, 
orange, brown and red.

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

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennost'yu «GET»

Address: Vainera oul., 19, 407/6/2, RU-620014 
Ekaterinburg, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides.

כ"ט תשרי תשע"ז - 36331/10/2016



Trade Mark No. 276249 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254774 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tribute Portfolio IP, LLC

Address: One StarPoint, Stamford CT 06902, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business services, namely, the management and 
franchise of hotels.

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

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

U.S.A., 18/02/2015, No. 86538149 ארה"ב, 18/02/2015, מספר 86538149

Class: 35 סוג: 35

כ"ט תשרי תשע"ז - 36431/10/2016



Trade Mark No. 276252 מספר סימן

Application Date 11/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254852 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; litter for animals; aromatic 
sand for pets (litter); sanded paper for pets (litter).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/02/2015, No. 672656 שוויץ, 18/02/2015, מספר 672656

Class: 31 סוג: 31

כ"ט תשרי תשע"ז - 36531/10/2016



Trade Mark No. 276253 מספר סימן

Application Date 30/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254870 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wheel Pros, LLC

Address: 5347 S. Valentia Way, Suite 200, Greenwood 
CO 80111, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automotive vehicle wheels and components thereof.

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

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

U.S.A., 27/03/2015, No. 86579570 ארה"ב, 27/03/2015, מספר 86579570

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תשרי תשע"ז - 36631/10/2016



Trade Mark No. 276254 מספר סימן

Application Date 04/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254881 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LVMH FRAGRANCE BRANDS

Address: 77 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET, France

(SOCIETE ANONYME)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eaux de toilette, shower gels and 
deodorants for personal use, body milks.

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

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

France, 22/12/2014, No. 14 4 143 734 צרפת, 22/12/2014, מספר 734 143 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ט תשרי תשע"ז - 36731/10/2016



Trade Mark No. 276255 מספר סימן

Application Date 04/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254890 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEBLON HOLDINGS LLC

Address: 41 West 25th Street, Fifth Floor, New York NY 
10010, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Cachaça, namely, Brazilian rum.

כ"ט תשרי תשע"ז - 36831/10/2016



Trade Mark No. 276257 מספר סימן

Application Date 01/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GARRIDOSA, S.L.

Address: Renocal, s/n, E-26580 ARNEDO (La Rioja), 
Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Ready-made clothing for use as outer clothing and 
underwear, footwear, headgear.

כ"ט תשרי תשע"ז - 36931/10/2016



Trade Mark No. 276259 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254917 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIC Corporation

Address: 35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 
174-8520, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Synthetic resins, unprocessed; unprocessed plastics 
[plastics in primary form]; industrial chemicals; 
unprocessed synthetic resins for use in the 
manufacture of paints; unprocessed plastics [plastics 
in primary form] for use in the manufacture of 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)

Japan, 20/05/2015, No. 2015-047263 יפן, 20/05/2015, מספר 2015-047263

Class: 1 סוג: 1

כ"ט תשרי תשע"ז - 37031/10/2016



Trade Mark No. 276262 מספר סימן

Application Date 05/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254964 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The English translation of the word "ALTRO" in the 
mark is "other".

 Owners

Name: Tifosi Optics, Inc.

Address: 1011 Industrial Boulevard, Watkinsville GA 
30677, U.S.A.

(Georgia, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, including sunglasses, and cases and 
component parts 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., 09/12/2014, No. 86475715 ארה"ב, 09/12/2014, מספר 86475715

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 37131/10/2016



Trade Mark No. 276264 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254981 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WEMESH Inc., c/o WeMesh USA INC.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 
DE 19808, U.S.A.

(Canada Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable mobile software applications for 
synchronizing multimedia content with audio and text 
communication; computer software for synchronizing 
content between mobile devices.

כ"ט תשרי תשע"ז - 37231/10/2016



Trade Mark No. 276271 מספר סימן

Application Date 24/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WeWork Companies Inc.

Address: 115 West 18th Street, New York NY 10011, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Digital network telecommunications services; 
providing multiple user wireless access to the 
Internet; Telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data and digital messaging 
via mobile handheld devices and via wired and 
wireless communication devices; telecommunications 
services, namely, enabling users to electronically 
transmit messages, text, multimedia content, videos, 
audio, animation and images via a global computer 
network; providing online forums, chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; video conferencing services; providing 
facilities and equipment for video and telepresence 
conferencing.

Class: 43 סוג: 43

Providing day care services; pet day care services; 
cafe and restaurant services; cafeteria services; 
catering services; providing of food and drink; 
providing conference, exhibition and meeting 
facilities; providing community centers for social 
gatherings and meetings; rental of social function 
facilities for business and social events.

כ"ט תשרי תשע"ז - 37331/10/2016



Trade Mark No. 276277 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1255081 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, white and pink.

 Owners

Name: NOVA TRADE EOOD

Address: Shipka Str. 3, BG-4190 Saedinenie, Bulgaria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Beverages adapted for medicinal purposes; 
beverages adapted for medicinal purposes, namely 
with addition of rose oil; medicated mineral drinks; 
vitamin drinks; herbal beverages for medicinal use; 
medicated isotonic drinks; mineral waters for medical 
purpose; demineralized water for medical purpose.

Class: 32 סוג: 32

Water (beverages); mineral water; sparkling water; 
non-alcoholic beverages; flavoured drinking water; 
drinking water, with addition of rose oil, not for 
medicated purposes; drinking water with addition of 
plant extracts.

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

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

Bulgaria, 23/07/2014, No. 133367 בולגריה, 23/07/2014, מספר 133367

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

כ"ט תשרי תשע"ז - 37431/10/2016



Trade Mark No. 276278 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255088 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xylem Dewatering Solutions, Inc.

Address: 84 Floodgate Road, Bridgeport NJ 08014, 
U.S.A.

(New Jersey, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps, namely, sewage pumps, sludge pumps, 
submersible pumps, sump pumps, suction pumps, 
rotary lobe pumps, electric pumps, centrifugal 
pumps, positive displacement pumps, dewatering 
pumps, trash pumps, high-pressure pumps for 
general industrial use, and diaphragm pumps; 
portable electric power generators.

Class: 37 סוג: 37

Rental, maintenance, and repair of pumps, mobile 
light towers; repair and maintenance of portable 
electric power generators.

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

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

U.S.A., 30/07/2014, No. 86352661 ארה"ב, 30/07/2014, מספר 86352661

Class: 7 סוג: 7

Class: 37 סוג: 37

כ"ט תשרי תשע"ז - 37531/10/2016



Trade Mark No. 276279 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255107 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIGNITION, INC.

Address: 21 Hillbrook Drive, Portola Valley CA 94028, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of educational 
instruction; computer software in the field of cognitive 
training; mobile application software in the field of 
educational instruction; mobile application software in 
the field of cognitive testing and training.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely providing an interactive 
website featuring educational games, cognitive 
testing and training.

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

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

U.S.A., 31/07/2014, No. 86354171 ארה"ב, 31/07/2014, מספר 86354171

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 37631/10/2016



Trade Mark No. 276282 מספר סימן

Application Date 30/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tipalti, Inc.

Address: 5739 Kanan Road, Suite 291, Agoura Hills CA 
91301, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment 
options; providing electronic payment processing of 
wired electronic funds transfer, ACH, pre-paid debit 
card and paper check payments for businesses 
accepting payments from customers and businesses 
paying suppliers; providing an Internet website portal 
in the field of financial transaction and payment 
processing services.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software for collecting required tax form data and 
information from businesses and generating tax-
related reports therefrom; software as a service 
(SAAS) services featuring software for ensuring 
businesses' compliance with monetary disbursement 
regulations relating to financial transactions and 
payment processing services.

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

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

U.S.A., 19/08/2014, No. 86370783 ארה"ב, 19/08/2014, מספר 86370783

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 37731/10/2016



Trade Mark No. 276283 מספר סימן

Application Date 31/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255127 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Purse Seine Holdings LLC

Address: 14 Arrow Street, Cambridge MA 02138, U.S.A.

(Massachusetts, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, namely, canned fish, fish pate and fish paste, 
not live.

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

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

U.S.A., 21/01/2015, No. 86509904 ארה"ב, 21/01/2015, מספר 86509904

Class: 29 סוג: 29

כ"ט תשרי תשע"ז - 37831/10/2016



Trade Mark No. 276285 מספר סימן

Application Date 04/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255142 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KLX Inc.

Address: 1300 Corporate Center Way, Wellington FL 
33414, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Distributorships in the field of aircraft and structural 
and replacement parts therefor; supply chain and 
inventory management services; employment staffing 
in the field of expert operators for the oil and gas 
industry.

Class: 37 סוג: 37

Rental of oil well drilling tools and equipment.

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

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

U.S.A., 06/08/2014, No. 86358663 ארה"ב, 06/08/2014, מספר 86358663

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

כ"ט תשרי תשע"ז - 37931/10/2016



Trade Mark No. 276286 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255144 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CandyLipz, LLC

Address: 333 S Grand Avenue, Suite 2300, Los Angeles 
CA 90071, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Cosmetic devices used for aesthetic and therapeutic 
purposes, namely, lip glamorizers and enlargement 
apparatus for personal use in the nature of suction 
devices, pumping devices and pinching devices, all 
applied to the lips and face; devices for affecting 
one's appearance, namely, handheld and 
professional pumping devices for enlarging one's lips; 
lip rejuvenation tools for aesthetic and therapeutic 
purposes, namely, pumping, suction, pinching and 
massaging devices for conditioning the skin and 
stimulating collagen production in the lips; lip 
massage apparatus; facial massage apparatus.

כ"ט תשרי תשע"ז - 38031/10/2016



Trade Mark No. 276288 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255148 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gaynor Minden, Inc.

Address: 140 West 16th Street, New York NY 10011, 
U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Knapsacks, athletic bags, dancewear bags.

Class: 25 סוג: 25

Pointe shoes, dance shoes, ballet slippers, leotards, 
tights, leg warmers, tops, skirts, dance dresses, 
shorts, pants, hats, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
and insoles.

כ"ט תשרי תשע"ז - 38131/10/2016



Trade Mark No. 276302 מספר סימן

Application Date 30/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255354 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wheel Pros, LLC

Address: 5347 South Valentia Way, Suite 200, 
Greenwood Village CO 80111, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automotive vehicle wheels and components thereof.

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

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

U.S.A., 27/03/2015, No. 86579531 ארה"ב, 27/03/2015, מספר 86579531

Class: 12 סוג: 12

כ"ט תשרי תשע"ז - 38231/10/2016



Trade Mark No. 276308 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255405 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue, navy blue, and orange.

 Owners

Name: Purse Seine Holdings LLC

Address: 14 Arrow Street, Cambridge MA 02138, U.S.A.

(Massachusetts, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, namely, canned fish, fish pate and fish paste, 
not live.

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

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

U.S.A., 21/01/2015, No. 86509898 ארה"ב, 21/01/2015, מספר 86509898

Class: 29 סוג: 29

כ"ט תשרי תשע"ז - 38331/10/2016



Trade Mark No. 276316 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1255531 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Equipment for monitoring, measuring and checking, 
placed on component parts of railway vehicles and/or 
laid on the track, and/or mounted on component 
parts of railway infrastructure, allowing for predictive 
or continuous maintenance of railway infrastructure 
equipment, railway vehicles and parts thereof; data 
transmission equipment, data analysis equipment, 
data processing and management software, 
equipment for data display, monitoring and checking, 
placed on component parts of railway vehicles and/or 
laid on the track, and/or mounted on component 
parts of railway infrastructure, allowing for predictive 
or continuous maintenance of railway infrastructure 
equipment, railway vehicles and parts thereof; 
accelerometers placed on component parts of railway 
vehicles and/or laid on the track, and/or mounted on 
component parts of railway infrastructure, allowing for 
predictive or continuous maintenance of railway 
infrastructure equipment, railway vehicles and parts 
thereof; control, monitoring and optical equipment, 
lasers not for medical use, surveillance cameras 
placed on component parts of railway vehicles and/or 
laid on the track, and/or mounted on component 
parts of railway infrastructure, allowing for predictive 
or continuous maintenance of railway infrastructure 
equipment, railway vehicles and parts thereof; 
systems for analyzing and diagnosing the condition 
of railway infrastructure equipment, railway vehicles 
and parts thereof, particularly the body, wheels, 
brake pads, pantograph wearing strips, doors, fittings 
and antennas, comprising monitoring and diagnostic 
apparatus mounted onto a structure or a gantry or on 
arms or on vertical panels or on any other support 
system enabling the passage of railway vehicles 
and/or made up of monitoring and diagnostic 
apparatus laid on the railway track, said monitoring 
and diagnostic apparatus being particularly optical 
equipment, equipment for data display, measuring, 
monitoring and checking, particularly lasers and 
surveillance cameras, data transmission equipment; 
management software and computer equipment for 
analyzing and processing the data collected by the 
aforementioned analysis and diagnostic system 
allowing to ensure the continuous or predictive 
maintenance of railway infrastructure equipment 
and/or railway vehicles and parts thereof, particularly 
the body, wheels, brake pads, pantograph wearing 
strips, doors, fittings and antennas.

כ"ט תשרי תשע"ז - 38431/10/2016



 Owners

Name: ALSTOM Transport Technologies

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

(France Société par Actions Simplifiée)

Class: 37 סוג: 37

Continuous and predictive maintenance of railway 
transport systems for passengers or freight, 
particularly railway infrastructure equipment and 
parts thereof; installation and maintenance services 
for systems for analyzing and diagnosing the 
condition of railway infrastructure equipment, railway 
vehicles and parts thereof, particularly the body, 
wheels, brake pads, pantograph wearing strips, 
doors, fittings and antennas, comprising monitoring 
and diagnostic apparatus mounted onto a structure 
or a gantry or on arms or on vertical panels or on any 
other support system enabling the passage of railway 
vehicles and/or made up of monitoring and diagnostic 
apparatus laid on the railway track, said monitoring 
and diagnostic apparatus being particularly optical 
equipment, equipment for data display, measuring, 
monitoring and checking, particularly lasers and 
surveillance cameras, data transmission equipment.

Class: 42 סוג: 42

Installation and maintenance services for 
management software and computer equipment for 
analyzing and processing the data collected by the 
aforementioned analysis and diagnostic system 
allowing to ensure the continuous or predictive 
maintenance of railway infrastructure equipment 
and/or railway vehicles and parts thereof, particularly 
the body, wheels, brake pads, pantograph wearing 
strips, doors, fittings and antennas.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/07/2014, No. 14 4 102 194 צרפת, 01/07/2014, מספר 194 102 4 14

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 38531/10/2016



Trade Mark No. 276363 מספר סימן

Application Date 30/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEBERESHIT BIGDY YLADIM LTD שם: מבראשית בגדי ילדים בע"מ

Address: Talmey Yehiel 74, Talmey Yehiel, Israel כתובת : תלמי יחיאל 74, תלמי יחיאל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

clothing. ביגוד.       

כ"ט תשרי תשע"ז - 38631/10/2016



Haifa Duo

Trade Mark No. 276401 מספר סימן

Application Date 14/07/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1277649 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: HAIFA CHEMICALS LTD. שם: חיפה כימיקלים בע"מ

Address: P.O.B. 10809, Haifa, 26120, Israel כתובת : ת.ד. 10809, חיפה, 26120, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizers דשנים             

כ"ט תשרי תשע"ז - 38731/10/2016



Trade Mark No. 276453 מספר סימן

Application Date 07/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1255709 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs; systems and 
computer systems, data processing systems, 
networks and computer networks, protocols, all said 
goods based on smart sensors; smart sensors; 
computer hardware, software, simulation programs, 
simulators, diagnostic and prognostic programs for 
smart vehicles, for smart equipment and apparatus; 
smartphone.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and their parts and accessories.  

Class: 38 סוג: 38

Services of reception, transmission and 
communication of information, data and images 
electronic transmission of instant information, data 
and images in a centralized system.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software, all said services 
are intended to be applied in the field of aerospace, 
automotive engineering, industrial engineering, 
mechanical engineering, bioengineering and 
environmental engineering; design, programming, 
integration, implementation of analysis and 
optimization of systems, networks and protocols 
based on smart sensors; integration services, 
development, analysis and optimization of existing 
hardware and software for quality systems, 
development and management of production lines; 
design, management, assistance, implementation 
and development of simulation programs, simulators, 
diagnostic and prognostic programs for smart 
vehicles, smart equipment and machinery, modules 
for the dynamic of smart vehicles; optimization 
services regarding the development process in the 
performance of different series of racing cars; 
integration with components of existing hardware and 
software for creating new 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)

כ"ט תשרי תשע"ז - 38831/10/2016



Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the word SENAZAR 
written in fancy characters; above said words there 
are three lines representing in a very stylized way the 
shape of a car; above these three lines there are five 
circles, two for each side and one in the center.

 Owners

Name: COGISEN S.R.L.

Address: Corso Vittorio Emanuele, 167/3, I-80121 Napoli, 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

Italy, 07/05/2014, No. RM2014C002828 RM2014C002828 איטליה, 07/05/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ט תשרי תשע"ז - 38931/10/2016



Trade Mark No. 276455 מספר סימן

Application Date 27/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255712 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangdong Enaiter Electrical Appliances Co., 
Ltd.

Address: Yongyi Industrial Zone,No.5 Donghai Road, 
DongFeng Town, Zhongshan City, Guang Dong, People's 
Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
electric cooking utensils; roasting apparatus; cookers; 
hot plates; roasters; autoclaves [electric pressure 
cookers]; electric coffee machines; electric deep 
fryers; electric kettles; bread baking machines; 
electric water heater; electric thermos bottle; 
freezers; refrigerating display cabinets; refrigerators; 
ice cream making machine; air conditioning 
installations; fans [air-conditioning]; extractor hoods 
for kitchens; electric hair dryers; fabric steamers; 
radiators [heating]; heating lamps for bathing; 
disinfecting cupboard; drinking water supplying 
device; electric radiator.

כ"ט תשרי תשע"ז - 39031/10/2016



Trade Mark No. 276456 מספר סימן

Application Date 01/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255713 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZeniMax Media Inc.

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless 
devices; computer game software for use with on-line 
interactive games.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information relating to electronic 
computer games via the Internet; multimedia 
entertainment software publishing services; 
publishing interactive computer 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)

Honduras, 03/12/2014, No. 43171-2014 הונדורס, 03/12/2014, מספר 43171-2014

Class: 41 סוג: 41

Honduras, 03/12/2014, No. 43172-2014 הונדורס, 03/12/2014, מספר 43172-2014

Class: 9 סוג: 9

כ"ט תשרי תשע"ז - 39131/10/2016



Trade Mark No. 276460 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255772 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CBT Nuggets, LLC

Address: 1550 Valley River Drive, Eugene OR 97401, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software containing training video material 
for use in computer instruction.

כ"ט תשרי תשע"ז - 39231/10/2016



Trade Mark No. 276461 מספר סימן

Application Date 13/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255788 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

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

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones, smartphones and accessories 
therefor, namely, battery chargers, adapters and 
removable protective covers; software for mobile 
phones, smartphones, mobile computers and 
computer networks, namely, software for use in 
connection with downloading music, searching and 
browsing the internet, finding maps to locations, 
sending and receiving text messages, browsing and 
accessing commonly used applications on the phone, 
communications software for connecting mobile 
users, software enabling telephone and 
communication activities to be performed through a 
network, transmission or reproduction of sound or 
images on cellular or mobile phones.

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

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

U.S.A., 19/09/2014, No. 86400458 ארה"ב, 19/09/2014, מספר 86400458

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 276464 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255802 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, electric 
land vehicles and/or motor vehicles and/or vehicles 
using any propulsion mechanisms; cycles, bicycles, 
motor scooters, motorcycles and tricycles.

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale services for a variety of 
goods, namely land vehicles; advertising services for 
land vehicles; public outreach service for sustainable 
mobility (advertising services); provision of 
information via Internet sites relating to consumer 
goods concerning land vehicles and information 
relating to the purchase of land vehicles; car 
dealership services (sales services); provision of 
information concerning land vehicles, namely, 
information relating to goods and price comparison.

Class: 37 סוג: 37

Repair and/or maintenance of land vehicles; land 
vehicle breakdown service; provision of information 
on the state of a vehicle.

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

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

France, 12/02/2015, No. 15/4156474 צרפת, 12/02/2015, מספר 15/4156474

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37
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 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: 13/15 Quai le Gallo, F-92100 Boulogne-
Billancourt, France

(France Société par actions simplifiée)
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Trade Mark No. 276892 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258342 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the letter "O" divided into two 
parts diagonally through the bowl from the bottom-left 
to top-right corners of the "O", with the apexes of the 
lower part joined in parallel to the division to depict 
the product.

 Owners

Name: Future Motion, Inc.

Address: Unit N, 2444 Old Middlefield Way, Mountain 
View CA 94043, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, electronically motorized 
skateboards.

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

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

U.S.A., 11/08/2014, No. 86363242 ארה"ב, 11/08/2014, מספר 86363242

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 276916 מספר סימן

Application Date 24/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258590 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange, blue and grey.

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

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.
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Trade Mark No. 276963 מספר סימן

Application Date 02/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

loading-unloading machines and apparatus , namely, 
for use in the fields of maritime and infrastructure; 
chemical processing machines and apparatus; textile 
machines and apparatus; food or beverage 
processing machines and apparatus; lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making 
machines and apparatus; pulp making, papermaking 
or paper-working machines and apparatus; printing or 
bookbinding machines and apparatus; plastic 
processing machines and apparatus; semiconductor 
manufacturing machines and systems namely 
switching elements for power converters of variable-
speed drives, high blocking voltage, low power 
dissipation, high-frequency operation and high-
temperature operation, power supply control that 
support a variety of power circuits, pressure sensors 
combine piezo resistance, adjustment circuits, and 
EMC protection on single chip and contribute to 
reduction of system size; machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods excluding construction 
tools; non-electric prime movers, not for land vehicles 
(other than "water mills" and "wind mills"); water 
mills; windmills; pneumatic or hydraulic machines 
and instruments; automatic stamping machines; 
electric washing machines for industrial purposes; 
food mixing machines for commercial use; food 
peeling machines for commercial use; dish washing 
machines for industrial purposes; food cutting, 
chopping and slicing machines for commercial use; 
electric wax-polishing machines for industrial 
purposes; machines and apparatus for repairing and 
fixing other machinery  machinery related only to the 
fields of food and beverages, social infrastructure, 
sensors and measurements, power supply and 
drivers and; mechanical parking systems; waste 
compacting machines and apparatus for industrial 
use; waste crushing machines for industrial use; 
starters for motors and engines; AC motors and DC 
motors excluding motors those for land vehicles but 
including spare parts for any AC motors and DC 
motors, all excluding pneumatic motors; AC 
generators (alternators); DC generators; 
metalworking machine tools, namely, metalworking 
machines for cutting, etching and engraving metals 
by means of laser; punching presses (for 
metalworking); shaping machines (for metalworking); 
metal sawing machines; grinding machines (for 
metalworking); perforating machines (for 
metalworking); cutting machines (for metalworking); 
lathes (for metalworking); slotting machines (for 
metalworking); boring machines (for metalworking); 
threading machines; nut tapping machines; gear 
cutting and finishing machines; milling machines (for 

מכונות והתקנים לפריקה וטעינה הקשורים לתחום הימי ולתחום 
התשתיות; מכונות והתקנים לעיבוד כימי; מכונות והתקנים 

לתעשיית הטקסטיל; מכונות והתקנים לעיבוד מזון או שתייה; 
מכונות והתקנים לניסור ועיבוד עצים או להכנת ציפויי עץ ועץ 
לבוד; מכונות והתקנים להכנת עיסת נייר ולייצור או עיבוד נייר; 

מכונות והתקנים להדפסה או כריכה של ספרים; מכונות 
והתקנים לעיבוד פלסטיק; מכונות ומערכות לייצור מוליכים 
למחצה דהיינו, מתגים עבור ממירי מתח של כונני מהירות 
משתנית , מתח חסימה גבוה, פיזור הספק נמוך, תפעול 
בתדירות גבוהה ותפעול בטמפרטורה גבוהה, שליטה על 

אספקת החשמל התומכים במגוון מעגלי כוח, חיישני לחץ לשלב 
התנגדות פייזו, מעגלי הסתגלות, והגנת אי. אם. סי על שבב 
יחיד ולתרום להפחתה בגודל המערכת;; מכונות והתקנים 

לייצור מוצרי גומי לא כולל כלי עבודה; מובילים לא חשמליים, 
שאינם לכלי רכב יבשתיים (למעט "טחנות מים" ו "טחנות 

רוח"); טחנות מים; טחנות רוח; מכונות ומכשירים פניאומטיים 
או הידראוליים לשימוש בקשר עם כלי תחבורה וכלי שיט; 
מכונות חותם אוטומטיות; מכונות כביסה חשמליות לשימוש 
תעשייתי; מכונות ערבוב מזון לשימוש מסחרי; מכונות קילוף 
מזון לשימוש מסחרי; מדיחי כלים לשימוש תעשייתי; מכונות 
לחיתוך, קיצוץ ופריסה של מזון לשימוש מסחרי; מכונות 

ליטוש-שעווה חשמליות לשימוש תעשייתי; מדיחי כלים לשימוש 
תעשייתי; מכונות והתקנים לתיקון וסידור מכונות אחרות 
הקשורות לתחום המזון והמשקאות, תשתיות, חיישנים 

ומודדים, ספקי כוח, מנועים, וממירי כוח; מערכות חניה מכניות; 
מכונות לדחיסת פסולת לשימוש תעשייתי; מרסקי אשפה 

לשימוש תעשייתי; מתנעים למנועים; מנוע חשמלי המונע על ידי 
זרם חילופין (מנוע אי. סי) ומנוע המבוסס על משיכה ודחייה 
מגנטית (מנוע די. סי), אשר אינם מנועים לכלי רכב יבשתיים, 
וכן חלקים למנועים אלה ,הכל לו כולל מנועים פנאומטיים; 
מחוללי זרם חילופי; מחוללי זרם ישיר; מכונות וכלים לעיבוד 
מתכות, דהיינו, מכונות לעיבוד מתכות למתכות חיתוך, חריטה 
וחריטה באמצעות לייזר; מכבשי ניקוב לעבודת מתכת; מכונות 
והתקנים עיצוב ראשי בעבודת מתכת; מכונות לניסור מתכת; 
מכונות שיוף לעבודת מתכת; מכונות ניקוב עבור עבודות 

מתכת; מחרטות לעבודת מתכת; מחטטות לעבודת מתכת; 
מכונות קידוח לעבודת מתכת; מכונות השחלה; מכונות לחיתוך 
אומים; מכונות לחיתוך וגימור גלגלי שיניים; מכונות גיוץ/כרסום 

לעבודת מתכת; מכונות הברזה לעבודת מתכת; מכונות 
הקצעה/החלקה לעבודת מתכת; מכונות השחזה לעבודת 

מתכת; מכונות קידוח לעבודות מתכת; מכונות ליטוש לעבודת 
מתכת; מכונות והתקנים לעיצוב מתכת; מכשירים לערגול 
מתכת; טחנות צינורות לעיבוד מתכת; מכונות לשיחול תיל; 
מכונות ליצירת חוטים (ע"י משיכה בתוך מטבעת); מכונות 

והתקנים עיצוב משני בעבודת מתכת; מכבשים מכניים לעבודת 
מתכת; מכבשים הידרוליים לעבודת מתכת; מכונות גז לעיבוד 
לוחות מתכת; מכונות חישול; מכונות כיפוף לעבודת מתכת; 

מכבשי שמן הידראוליים (לעבודת מתכת); מכונות לעיצוב תיל; 
מכונות ריתוך מופעלות-גז; מכונות אצטילן לריתוך וחיתוך; 
מכונות ריתוך, חשמליות; כלים להחזקה ביד המונעים באופן 

מכני; מכונות והתקנים לעיבוד כימי של סיבים; מכונות והתקנים 
לעיבוד תבואה; מטחנות שעורה; מטחנת קמח; מכונות לליטוש 
אורז או שעורה; מכונה לייצור אטריות; מכונות פיצול שעורה; 

כ"ט תשרי תשע"ז - 39831/10/2016



metalworking); broaching machines (for 
metalworking); planing machines (for metalworking); 
honing machines (for metalworking); drilling 
machines (for metalworking); lapping machines (for 
metalworking); primary metal forming machines and 
apparatus; rolling mills (for metalworking); tubing 
mills (for metalworking); wire extruding machines; 
wire drawing machines; secondary metal forming 
machines and apparatus; mechanical presses (for 
metalworking); hydraulic presses (for metalworking); 
shearing machines (for metalworking); forging 
machines; bending machines (for metalworking); oil 
hydraulic presses (for metalworking); wire forming 
machines; gas welding machines; oxy acetylene 
welding and cutting machines; electric welding 
machines; power driven hand held tools; chemical 
fiber processing machines and apparatus; cereal 
processing machines and apparatus; barley press 
rollers; flour mills; rice or barley polishing machines; 
noodle making machines; barley splitting machines; 
milk homogenizing machines; cheese making 
machines; butter machines; meat processing 
machines and apparatus; sausage machines; meat 
mincers; machines for flaking dried fish meat; 
machines for making fish paste; canning machines; 
root slicing machines; soda pop making machines; 
tea processing machines; sugar making machines; 
bottling machines; mineral water making machines; 
vegetable grating machines; semiconductor wafer 
processing machines; internal combustion engines 
(not for land vehicles); gasoline engines (not for land 
vehicles); mufflers for motors and engines; diesel 
engines (not for land vehicles); sparking plugs (not 
for land vehicles); kerosene engines (not for land 
vehicles); hot bulb engines (not for land vehicles); 
steam engines (not for land vehicles); steam marine 
engines (not for land vehicles); steam land engines 
(not for land vehicles); jet engines (not for land 
vehicles); turbojet engines (not for land vehicles); 
turboprop engines (not for land vehicles); ramjet 
engines (not for land vehicles); rocket engines (not 
for land vehicles); turbines (not for land vehicles); gas 
turbines (not for land vehicles); air turbines (not for 
land vehicles); steam turbines (not for land vehicles); 
hydraulic turbines (not for land vehicles); compressed 
air engines (not for land vehicles); fans for motors 
and engines; nuclear prime movers; hydraulic 
turbines; pumps (not for specified purposes); 
centrifugal pumps (not for specified purposes); 
reciprocating pumps (not for specified purposes); 
rotary pumps (not for specified purposes); vacuum 
pumps (not for specified purposes); axial flow pumps 
(not for specified purposes); mixed flow pumps (not 
for specified purposes); reciprocating vacuum pumps 
(not for specified purposes); rotary vacuum pumps 
(not for specified purposes); diffusion pumps (not for 
specified purposes); blowers (not for specified 
purposes); centrifugal blowers (not for specified 
purposes); rotary blowers (not for specified 
purposes); axial flow blowers (not for specified 
purposes); turbo blowers (not for specified purposes); 
compressors (not for specified purposes); centrifugal 
compressors (not for specified purposes); 
reciprocating compressors (not for specified 
purposes); rotary compressors (not for specified 
purposes); axial flow compressors (not for specified 
purposes); turbocompressors (not for specified 

מכונות להומוגניזציה של חלב; מכונות לייצור גבינה; מכונות 
להכנת חמאה; מכונות והתקנים לעיבוד בשר; מכונות לייצור 
נקניקים; קוצצי בשר; מכונות לקילוף בשר דגים יבש; מכונות 
לייצור ממרחי דגים; מכונות שימורים (מילוי וסגירה); מכונות 
לחיתוך שורשים; מכונות לייצור משקאות קלים (משקאות 
מוגזים); מכונות לעיבוד תה; מכונות ליצור סוכר; מכונות 

ביקבוק; מכונות לייצור מים מינרליים; מכונות לגירוד ירקות; 
מכונות לעיבוד פרוסות חצאי מוליכים; מנועי בעירה פנימית (לא 
לכלי רכב יבשתיים); מנועי בנזין, שלא לכלי רכב יבשתיים; עמם 
פליטה למנועים; מנועי דיזל, שלא לכלי רכב יבשתיים; מצתים 
(לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי נפט (לא לכלי רכב יבשתיים); 
מנועי נורה חמה (לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי קיטור (שלא 

לכלי רכב יבשתיים); מנועי קיטור ימיים (לא לכלי רכב 
יבשתיים); מנועי קיטור יבשתיים (לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי 
סילון שלא לשימוש בכלי רכב יבשתיים; מנועי סילון (לא לכלי 
רכב יבשתיים); מנוע מטוס בו טורבינה אחראית לתנועת 

הפרופלור (שאינם לכלי רכב יבשתיים); מנוע מגח-סילון (לא 
לכלי רכב יבשתיים); מנוע רקטי (לא לכלי רכב יבשתיים); 

טורבינות שלא לשימוש בכלי רכב יבשתיים; טורבינות גז שלא 
לשימוש בכלי רכב יבשתיים; טורבינות אוויר, שאינן עבור כלי 
רכב יבשתיים; טורבינות קיטור, שאינן עבור כלי רכב יבשתיים; 
טורבינות הידראוליות (לא לכלי רכב יבשתיים); מנועי אויר דחוס 

(לא לכלי רכב יבשתיים); מאווררים למנועים; מובילי ראש 
גרעיניים; טורבינות הידראוליות; משאבות (שאינן מיועדות 
למטרה מסוימת); משאבות צנטריפוגליות (שאינן למטרה 
מסוימת); משאבות מחוברות (שאינן למטרה מסוימת); 

משאבות סיבוביות (שאינן למטרה מסוימת); משאבות ואקום 
(שאינן למטרה מסוימת); משאבות זרימה צירית (שאינן למטרה 
מסוימת); משאבות לזרימה מעורבת (שאינן למטרה מסוימת); 

משאבות ואקום בעלות בוכנה (שאינן למטרה מסוימת); 
משאבות ואקום סיבוביות (שאינן למטרה מסוימת); משאבות 
דיפוזיה (שאינן למטרה מסוימת); מפוחים (שאינם למטרה 
מסוימת); מפוחים צנטריפוגליים (שאינם למטרה מסוימת); 
מפוחים סיבוביים (שאינם למטרה מסוימת); מפוחים ציריים 
(שאינם למטרה מסוימת); מפוחי טורבו (שאינם למטרה 
מסוימת); מדחסים (שאינם למטרה מסוימת); מדחסים 

צנטריפוגליים (שאינם למטרה מסוימת); מדחסי בוכנה (שאינם 
למטרה מסוימת); מדחסים מסתובבים (שאינם למטרה 

מסוימת); מדחסים ציריים (שאינם למטרה מסוימת); מדחסי 
טורבו (שאינם למטרה מסוימת); מעליות המופעלות באמצעות 

חשמל להחניית כלי רכב יבשתיים; הקצפה למטרות 
תעשייתיות; מנועים ליניאריים לשליטה בדלתות הזזה 

אוטומטיות בקרונות חשמליים או על פלטפורמות; מכונות 
החתמה; גנרטורים גיאותרמים חשמליים; גנרטורים תרמים 
חשמליים; גנרטורים חשמליים הפועלים על אנרגיית מים; 

מחוללי חשמל (גנרטורים) מופעלי רוח; גנרטורים לטורבינות 
רוח; מחוללי חשמל לשעת חירום; מנגנון לחץ אוויר לפתיחה 
וסגירה של דלתות בקרונות רכבת; מנגנון הידרולי לפתיחה 
וסגירה של דלתות בקרונות רכבת; מכונות לייצור משקאות 
תוססים; מתקנים ליצור מים מוגזים; מכונות ליצור משקאות, 
אלקטרו מכניות; מנועים חשמליים עבור ספינות; מנועי סרוו; 
מנגנון שליטה אלקטרו-מכני לתפעול מכונות ומנועים באמצעות 
שליטה על זרם; דודי חימום לקטר קיטור; מתקנים לריתוך קשת 
חשמלית; התקנים חשמליים לחיתוך מתכת (באמצעות קשת, 

גז או פלזמה); מתקני ריתוך חשמליים; מכונות חלוקה 
אוטומטיות; משאבות דלק לתחנות שרות; לוחות תצוגה, לוחות 
בקרה ולוחות מקשים למשאבות דלק; פותחי דלתות חשמליים; 
תנורי אוויר (לצרכים תעשייתיים); מכשירים להמרת אדים או 
קיטור רוויים או רטובים לאדים או קיטור יבשים (למטרות 

תעשייתיות); ראש המחבר בין המכשירים הראשיים להמרת 
אדים או קיטור רוויים או רטובים לאדים או קיטור יבשים, ובין 

אלה הסופיים, אליהם מרוססים מים על מנת לשלוט 
בטמפרטורה הסופית של האדים או הקיטור היוצאים מהדוד; 
מתקני הסקה (ספקי פחם); מנגנון הסרת אפר (פולטי אפר 
לדוודים); מכונות להכנת גלידה; מכונות להכנת ממתקים; 

מכונות לייצור אבקת חלב; מכונות להכנת חלב מרוכז.             
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purposes); power-operated lifts for parking land 
vehicles; whisks for industrial purposes; linear motors 
for controlling automatic sliding doors set up in 
electric railcars or on platforms; stamping machines; 
geothermal electric generators; thermal electric 
generators; hydro electric generators; wind-powered 
electric generators; turbine generators; emergency 
power generators; pneumatic opening and closing 
apparatus for doors for railway cars; hydraulic 
opening and closing apparatus for doors for railway 
cars; aerated beverages making machines; aerated 
water making apparatus; beverage preparation 
machines, electromechanical; motors, electric, for 
ships; servo motors; electromechanical controls for 
operating machines and motors by means of current 
control; steam engine boilers; Electric arc welding 
apparatus; electric metal cutting apparatus (by arc, 
gas or plasma); electric welding apparatus; vending 
machines; gasoline pumps for service stations; 
display panels, control panels and keypads for petrol 
pumps; electric door openers; air preheaters (for 
industrial purposes); steam superheaters (for 
industrial purposes); attemperators (steam 
desuperheaters); stokers (coal suppliers); ash 
removing apparatus (ash ejectors for boilers); ice 
cream making machines; confectionery making 
machines; powdered milk making machines; 
condensed milk making machines.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 9 סוג: 9

Ozonisers (ozonators); electrolysers; cash registers; 
coin counting or sorting machines; electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photo-copying machines; drawing 
apparatus and instruments adapted for use with 
computers; time and date stamping machines; time 
clocks (time recording devices); punched card office 
machines; voting machines; postage stamp checking 
apparatus; gasoline gauges; coin-operated gates for 
car parking facilities; fire alarms; gas alarms; anti-
theft warning apparatus; measuring or testing 
machines and instruments; power distribution or 
control machines and apparatus; rotary converters; 
phase modifiers; batteries and cells; electric or 
magnetic meters and testers; electric wires and 
cables; telecommunication devices and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, electron tubes, and electronic circuits; 
electric machines for detecting counterfeit coins; gas 
leak detectors; burglar alarms; temperature 
indicators; gasometers; thermometers; water meters; 
balances; planimeters; derived unit measuring 
machines and apparatus; pressure gauges 
(manometers); level indicators; acoustic meters; 
tachometers; accelerometers; refractometers; 
luminous flux meters; photometers; altimeters; 
hygrometers; illumination meters; vibration meters; 
noisemeters; logs (measuring machines); speed 
indicators; calorimeters; viscosimeters; concentration 
meters; gravimeters; densimeters; dynamometers; 
flowmeters; flatness testing machines and 
instruments; automatic pressure control machines 
and instruments; automatic liquid flow control 
machines and instruments; automatic fluid 
composition control machines and instruments; 
automatic liquid level control machines and 
instruments; automatic combustion control machines 
and instruments; distance measuring machines or 
apparatus (range finders); instruments for use in 

מכשירים להפיכת חמצן לאוזון; מפרידי חומר; קופות רושמות; 
מכונות לספירת ומיון מטבעות; שלטים חשמליים להצגת מספרי 

יעד, הספק נוכחי וכדומה; מכונות שכפול; התקני ומכשירי 
רישום המותאמים לשימוש עם מחשבים; מכונות להחתמת 
שעה ותאריך; שעוני נוכחות (מתקנים לרישום שעות); מכונות 
לניקוב כרטיסים למשרדים; מתקני הצבעה; מערכות לבדיקת 
בולי דואר; מדי בנזין; שערים הפועלים על מטבעות למתקני 
חניה למכוניות; גלאי אש; אזעקות דליפת גז; מערכות אזעקה 
נגד גניבות; מכונות ומכשירים לבקרה ומדידה; מכונות והתקנים 
לחלוקה וויסות חשמל; ממירים סובבים; משני מופע; תאים 

ומצברים; מדים ובוחנים חשמליים ומגנטיים; כבלי וחוטי חשמל; 
מתקנים והתקנים לתקשורת רחק; מכונות והתקנים אלקטרוניים 

וחלקים עבורם דהיינו, שופפרות אלקטרוניים ומעגלים 
אלקטרוניים; מכונות חשמליות לזיהוי מטבעות מזויפים; גלאי 
דליפת גז; מערכות אזעקה; מדי חום; גזומטרים (מכשירי 

מדידה); תרמומטרים; מדי מפלס מים; מאזני תלייה; מדי שטח; 
מכונות והתקנים למדידת יחידות נגזרות; מדי לחץ; מחווני 

מפלס (גובה); מדי אקוסטיקה (מדי רמות קול); מדי מהירות, 
טכומטרים; מדי תאוצה; מדי תשבורת; מדי שטף אור (הספק 
אור); פוטומטר (מדי אור); מדי גובה; היגרומטרים (מדי לחות); 
מדי תאורה; מדי תנודות; מד רעש; לוגריתם (כלי מדידה); מדי 
מהירות; מדי קלוריות; מדי צמיגות; מודדי ריכוז; מדי כבידה 
(גרבימטרים); מדי צפיפות; מדי כוח, דינמומטרים; מדי זרם; 

מכונות ומכשירים לבחינת שטיחות ומונוטוניות; מכונות 
ומכשירים לשליטה אוטומטית בלחץ; מכונות ומכשירים לשליטה 

אוטומטית בזרימת נוזלים; מכונות ומכשירים לשליטה 
אוטומטית בהרכב נוזלים; מכונות ומכשירים לשליטה אוטומטית 
ברמת נוזליות; מכונות ומכשירים לשליטה אוטומטית בבעירה; 

מכונות והתקנים למדידת מרחק (מוצאי טווח); מכשירים 
לשימוש במדידה/ניטור זיהום אטמוספרי וזיהום מים; מאבחני 
גזים; התקני מדידת קרינה; משגוחי קרינה; שעוני עצר לשימוש 

תעשייתי; מתקנים לתדר גבוה; קופסאות סעף (חשמל); 
מפסקים אוטומטיים; קונדנסרים (קבלים); לוחות חשמל 

(חשמל); מעגלים חשמליים סגורים; מחברים חשמליים; מתקני 
זרם חשמלי; מגיבים חשמליים; ממסרים חשמליים; נגדים 
חשמליים; נתיכי בטיחות חשמליים; מתגים לחשמל; שנאים 
(חשמל); ווסתי מתח השראה; מהפכים (חשמל); כליאי ברק 

(מוטות(; מתגים מקומיים; בקרים הניתנים לתכנות; ציוד חשמלי 
לאספקת חשמל; מדים חשמליים; התקני מגע חשמליים; 
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measuring/monitoring atmospheric and water 
pollution; gas analysers; radiation measuring 
apparatus; radiation monitors; timers for industrial 
purpose; high frequency apparatus; branch boxes 
(electricity); circuit breakers; condensers; distribution 
boards (electricity); electric circuit closers; electric 
connectors; electric current rectifiers; electric 
reactors; electric relays; electric resistors; electric 
safety fuses; electric switches; electric transformers; 
induction voltage regulators; inverters (electricity); 
lightning arresters; local switches; programmable 
controllers; electric power supply apparatus; electric 
meters; electrical contact devices; electric batteries, 
solar cells and batteries, fuel batteries; aeronautical 
radio communication machines and apparatus; 
automatic switching apparatus for 
telecommunication; cable transmission machines and 
apparatus; loran navigation machines and apparatus; 
manual switching apparatus for telecommunication; 
marine radio communication machines and 
apparatus; multichannel radio communication 
machines and apparatus for fixed stations; radar 
machines and apparatus; radio beacon machines 
and apparatus; radio direction finders; radio wave 
receivers; radio wave transmitters; remote control 
telemetering machines and instruments; single 
channel radio communication machines and 
apparatus for fixed stations; telephone sets; 
telephone sets for intercommunication apparatus; 
cathode ray tubes; computers; computer peripherals; 
computer programs; cyclotrons (not for medical 
purposes); data processing and transmitting 
equipments and computers; echo sounders; electric 
discharge tubes other than for lighting; electron 
microscopes; electronic desk calculators; electronic 
door closing systems; electrostatic copying 
machines; Geiger counters; high frequency welders; 
hydrophone machines and apparatus; industrial 
betatrons (not for medical use); industrial X-ray 
machines and apparatus (not for medical use); 
integrated circuits; large scale integrated circuits; 
magnetic object detectors; magnetic prospecting 
machines; photo sensitive tubes (phototubes); parts 
of photocopiers, namely, photosensitive member of 
electro photography for use in photocopying 
machines; rectifier tubes; seismic exploration 
machines and apparatus; semi-conductor elements, 
namely thermistors, diodes, transistors, metal oxide 
semiconductor field effect transistors, insulated gate 
bipolar transistors; blank magnetic data carriers, 
recording disks, namely, compact disks, DVDs, 
magneto optical disks, hard disks; shield cases for 
magnetic disks; ultrasonic flaw detectors; ultrasonic 
sensors; user-programmable software installed in 
computers to control equipments, machines and 
robots used for industrial purposes; vacuum tubes; 
word processors; X-rays tubes (not for medical use); 
amplifiers; programmable operation touch panels 
with electric displays; ohmmeters; oscillographs 
(oscilloscopes); variometers; phase indicators; circuit 
testers; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; antenna parameter measuring apparatus; 
detectors (electric or magnetic meters and testers); 
galvanometers; ground detectors (electric leakage 
detectors); magnetometers; frequency meters; 
vacuum tube characteristic testers; watt hour meters; 
resistance measuring instruments; voltmeters; 

סוללות חשמליות, תאים וסוללות סולאריים, סוללות דלק; 
מכונות וציוד אווירונאוטי לתקשורת רדיו; התקני מיתוג 

אוטומטיים לתקשורת רחק; מכונות והתקנים לשידור בכבלים; 
ציוד ומכונות ניווט לוראן (מכשיר ניווט); התקני מיתוג ידניים 

לתקשורת רחק; מכונות והתקנים לתקשורת רדיו בים; התקנים 
ומכונות לתחנות קבועות עבור תקשורת רדיו רב ערוצית; 

התקני ומכונות רדאר; מכונות והתקנים לאיתות רדיו; מדי כיוון 
רדיו; קולטי גלי רדיו; שדרי גלי רדיו; מכונות והתקנים אשר הם 
מדי רחק הנשלטים מרחוק; התקנים ומכונות לתחנות קבועות 
עבור תקשורת רדיו חד ערוצית; טלפונים; טלפונים לתקשורת 
פנים; שפופרות קרן קתודית; מחשבים; ציוד היקפי למחשב; 
תוכנות מחשב; ציקלוטרון (לא לשימוש רפואי); ציוד ומחשבים 
לעיבוד ושידור מידע; גשושי הד; שפופרות פליטה חשמליות, 
שלא לתאורה; מיקרוסקופי אלקטרונים; מחשבוני שולחן 

אלקטרוניים; מערכות סגירת דלת אלקטרוניות; מכונות צילום 
אלקטרוסטטיות; מוני גייגר; רתכי תדר גבוה; מכונות והתקנים 
הידרופוניים; בתתטרונים תעשייתיים (שאינם לשימוש רפואי); 
מכונות והתקני רנטגן תעשייתיים (שאינם לשימוש רפואי); 

מעגלים משולבים; מעגלים משולבים בקנה מידה גדול; מאתרי 
חפצים מגנטיים; מכונת חיפוש מגנטית; שפורפרות רגישות 
לאור (שפורפרות המרת אור); חלקים של מכונות שכפול, 
דהיינו, חלקים רגישים לאור של התקני העתקה באמצעות 

מתקנים אלקטרו-סטטיים לשימוש במכונות שכפול; שפורפרות 
המרה; מכונות והתקנים לבדיקה סיסמית; אלמנטים מוליכים 
למחצה, דהיינו, תרמיסטורים (חיישני טמפרטורה); דיודות; 
טרנזיסטורים, טרנזיסטור תוצא שדה (טרנזיסטור מופסט), 

טרנזיסטור שער-מבודד דו קוטבי; נושאי-נתונים מגנטיים ריקים, 
תקליטורי הקלטה, דהיינו, תקליטונים, תקליטורים, תקליטור 
וידיאו דיגיטלי, תקליטורים אופטיים, כוננים קשיחים; תיקי מגן 
לתקליטורים מגנטיים; גלאים על-קוליים של פגמים; חיישנים 

על-קוליים; תוכנה הניתנת לתכנות על ידי המשתמש, המותקנת 
על מחשבים לצרכי שליטה על מכשירים, מכונות ורובוטים בהם 
נעשה שימוש תעשייתי; שפורפרות שאיבה; מעבדי מילים; 
שפופרות רנטגן שלא למטרות רפואיות; מגברים; לוחות מגע 
הניתנים לתכנות הכוללים תאורה חשמלית; מדי התנגדות 

לחשמל; רושמי תנודות; מדי מהירות אנכית; אינדיקטורי שלב; 
בודקי מעגלים חשמליים; מתקני אבחנה שאינם למטרות 

רפואיות; ציוד מדידה מתמרי; גלאים (מדים ובוחנים חשמליים 
ומגנטיים); גלוונומטרים; גלאי קרקע (גלאי דליפה חשמליים); 
מדי מגנטיות; מדי תדר; בוחני מאפייני שפורפרות שאיבה; מדי 
זרם; מכשירים למדידת התנגדות; מדי מתח חשמלי; מדי בזבוז 
חשמל; מדי גלים; מדי אמפר; מדי הספק חשמלי; מדי אורך 
גלים; מתנדים (אוסילטורים(; מדי קיבולת (מדים ובוחנים 

חשמליים ומגנטיים); קופסאות לסוללה; סוללות מחושמלות; 
קופסאות לסוללה; תאים (חשמליים) יבשים; תאים 

פוטו-וולטאיים; סוללות מתח גבוה; תאי סוללות "רטובים" (עם 
אלקטרוליט נוזלי); מארזים למצברים; סוללות להצתה; מארזים 

לסוללות; סוללות אנודיות; מונים; מצפנים גירוסקפוניים; 
תרמוסטטים; כלי תצפית; מערכות מדידה; מתקני מדידה 

חשמליים; מדים חשמליים; מטענים לסוללות; מטענים לסוללות 
חשמליות; מדי עוצמה; נורות חיווי להתקני תקשורת רחק; 

סוללות סולאריות; תאים סולאריים; גלאי קרינה; מנטרי קרינה; 
מד עצמה של קרני רנטגן, מד מנות חשמלי לשימוש אישי; 
מייצבי זרם ליצירת אנרגיה מהרוח ומהשמש; משפרי הספק 
הממירים את הזרם הישיר לזרם חילופין; מערכות לניטור 

ולשליטה על הספק; מוליכים למחצה; טרנזיסטור שער-מבודד 
דו קוטבי; טרנזיסטור תוצא שדה (טרנזיסטור מופסט); מדי זרם 
לניהול מידע בדבר היצע וביקוש של חשמל דרך רשת תקשורת 
רחק (מדים חכמים); מתקנים בעלי קיבולת גבוהה; ספקי כוח 
רציפים; שנאים לכלי תחבורה; ציוד חשמלי לפתיחה וסגירה של 
דלתות עבור קרונות רכבת; מתג מגנטי המפעיל ומפסיק מעגל 

חשמלי, מתגים מוצקים המפעילים ומפסיקים מעגלים 
חשמליים; מכונות ומכשירים לכוונון/הסדרה אוטומטית; מכונות 
ומכשירים לשליטה אוטומטית בטמפרטורה; מכונות ומכשירים 

לשליטה אוטומטית בשאיבה; מכונות ומכשירים לשליטה 
אוטומטית ביחידות חום; מכונות ומכשירים לשליטה תוכנית; 
ממירים חשמליים; מכונות והתקנים לתמסורת תיל עילית; 
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electric loss indicators; wavemeters; ammeters; 
wattmeters; wavelength meters; oscillators; capacity 
measures (electric or magnetic meters and testers); 
accumulator boxes; galvanic batteries; battery boxes; 
dry cells; photovoltaic cells; high tension batteries; 
wet cells; accumulator jars; batteries for lighting; 
battery jars; anode batteries; counters; 
gyrocompasses; thermostats; observation 
instruments; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; indicators (electricity); battery 
chargers; chargers for electric batteries; dosimeters; 
indicator lights (for telecommunication apparatus); 
solar batteries; solar cells; radiation detectors; 
radiation monitors; electronic personal dosemeters; 
voltage stabilizers for wind and photovoltaic power 
generation; power conditioners that convert the direct 
current generated to alternating current; power 
monitoring and control systems; semiconductors; 
insulated gate bipolar transistors; metal-oxide-
semiconductor field-effect transistors; watt-hour 
meters used to manage information regarding the 
supply and demand of electricity via a 
telecommunications network (smart meters); high-
capacity rectifiers; uninterruptible power supplies; 
transformers for land vehicles; electric opening and 
closing apparatus for doors for railway cars; magnetic 
contactors, solid state contactors; automatic 
adjusting/regulating machines and instruments; 
automatic temperature control machines and 
instruments; automatic vacuum control machines and 
instruments; automatic calorie control machines and 
instruments; program control machines and 
instruments; electric converters; open wire 
transmission machines and apparatus; power-line 
transmission machines and apparatus; video 
frequency devices and apparatus

מכונות והתקנים לתמסורת כבל כוח; מכשירים והתקנים לתדרי 
וידאו.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 40231/10/2016



Class: 11 סוג: 11

Drying apparatus (for chemical processing); 
recuperators (for chemical processing); steamers (for 
chemical processing); evaporators; distillation 
apparatus; heat exchangers (for chemical 
processing); industrial furnaces; nuclear reactors; 
forage drying apparatus; industrial boilers; air-
conditioning apparatus (for industrial purposes); 
freezing machines and apparatus; cooking 
equipment for industrial purposes; industrial dish 
drying apparatus and installations; garbage 
incinerators for industrial purposes; solar water 
heaters; water purifying apparatus; desiccating 
apparatus; feed water heaters (for industrial 
purposes); hot air space heating apparatus (for 
industrial purposes); air conditioners; heating 
furnaces (for industrial purposes); hot water space 
heating apparatus (for industrial purposes); industrial 
humidifiers; industrial air purifiers; industrial 
dehumidifiers; steam heating apparatus (for industrial 
purposes); locally induced air-conditioners (for 
industrial purposes); central air-conditioning 
installations (for industrial purposes); radiators (for 
industrial air-conditioning purposes); window-
mounted air-conditioners for industrial purposes; 
pavement heating apparatus; gas refrigerators; ice 
machines; refrigerating machines; cooling 
evaporators; cooling domes; freezers; refrigerating or 
freezing showcases; industrial deep fryers; industrial 
rice cookers; electromagnetic induction cookers for 
industrial purposes; electric cooking pots for 
industrial purposes; industrial roasters; industrial 
cooking ovens; dish driers for industrial use; dish 
disinfectant apparatus for industrial purposes; 
industrial water purifying apparatus; tap water 
purifying apparatus; bread-making machines; bread 
baking machines; chromatography apparatus for 
industrial purposes; all of the aforementioned 
excluding oil stoves and oil burners.

מנגנון ייבוש (לעיבוד כימי); מערכת תעלות המצויה בכבשנים 
ומשמשת להעברת חום מגזי פליטה אל האויר שנכנס (לצרכי 
עיבוד כימי); סירי לחץ (לעיבוד כימי); מאיידים; מתקני זיקוק; 
מחלפי חום לעיבוד כימי; כבשנים תעשייתיים; כורים גרעיניים; 
מתקני ייבוש למספוא וחציר; דוודים תעשייתיים; התקני מיזוג 
אוויר לשימוש תעשייתי; מכונות ומתקני הקפאה; ציוד בישול 
למטרות תעשייתיות; מנגנונים והתקנים תעשייתיים לייבוש 
כלים; משרפות פסולת לשימוש תעשייתי; דודי שמש; מכשירי 
טיהור מים; מתקנים לייבוש מזון; רכיב לחימום מקדים של מים 
המובלים לדוודי קיטור (למטרות תעשייתיות); מנגנון לחימום 
חלל האויר (למטרות תעשייתיות); מערכות מיזוג אוויר; כבשני 
חימום חוזר לשימושים תעשייתיים; מנגנון לחימום חלל מים 

(למטרות תעשייתיות); מכשירי אדים תעשייתיים; מטהרי אוויר 
תעשייתיים; מייבשי לחות תעשייתיים; מנגנון חימום באמצעות 
קיטור (למטרות תעשייתיות); מערכות מיזוג אויר מקומיות 
(למטרות תעשייתיות); מתקני מיזוג אוויר מרכזי לשימושים 

תעשייתיים; רדיאטורים (לצרכי מיזוג אויר תעשייתי); מזגני חלון 
למטרות תעשייתיות; התקנים לחימום מדרכות; מקררים 

מופעלי גז; מכונות קרח; מכונות קירור; מאיידים למטרות קירור; 
כיפות קירור; מקפיאים; תיבות תצוגה שקופות המקררות או 
מקפיאות; סירי טיגון עמוק תעשייתיים; כלי בישול אורז 

תעשייתיים; תנורים וכיריים אלקטרו-מגנטיים היוצרים שדה 
חשמלי או מגנטי ללא מגע ישיר, למטרות תעשייתיות; סירי 
בישול חשמליים לצרכים תעשייתיים; כלי צלייה תעשייתיים; 
תנורי בישול תעשייתיים; מייבשי כלים לשימוש תעשייתי; 

התקנים לחיטוי כלים לצרכים תעשייתיים; התקני טיהור מים 
תעשייתיים; התקני סינון למי ברז; מכונות לייצור לחם מכונות 
לאפיית לחם מתקני כרומטוגרפיה למטרות תעשייתיות; כל 

האמור לעיל, לא כולל תנורי שמן ופתיליות                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 12 סוג: 12

Non-electric prime movers for land vehicles (not 
including "their parts"); AC motors or DC motors for 
land vehicles (not including "their parts"); vessels and 
their parts and fittings (other than "air cushion 
vehicles"); air-cushion vehicles; aircraft and their 
parts and fittings; railway rolling stock and their parts 
and fittings; automobiles and their parts and fittings; 
two-wheeled motor vehicles; induction motors for 
land vehicles; gear boxes for land vehicles; gearing 
for land vehicles; drive motors for land vehicles; filter 
reactor for land vehicles; inverters and converters to 
control the running of rolling stock for land vehicles.    
            

                                                                                     
    

מובילים לא חשמליים לכלי רכב יבשתיים (למעט חלקים 
עבורם); מנוע חשמלי המונע על ידי זרם חילופין (מנוע אי. סי) 
ומנוע המבוסס על משיכה ודחייה מגנטית (מנוע די. סי), לכלי 
רכב יבשתיים (למעט חלקים עבורם); כלי שיט, אביזריהם 
וחלקיהם (למעט רחפות); רחפות, ספינות רחף; מטוסים, 
חלקיהם ואביזרים עבורם; רכבים הנעים על מסילות ברזל, 
חלקיהם ואביזרים עבורם; מכוניות, חלקיהן ואביזרים עבורן; 
רכבים ממונעים דו גלגליים; מנועים היוצרים שדה חשמלי או 
מגנטי ללא מגע ישיר לכלי רכב יבשתיים; תיבות הילוכים לכלי 

רכב; גלגלי שיניים לכלי רכב יבשתיים; מנועים לכלי רכב 
יבשתיים; כור להפחתת תדירות האות ההרמוני החשמלי 

במעגלי זרם חילופין או זרם ישיר המיועד לכלי רכב יבשתיים; 
מהפכים וממירים לשליטה בנסיעת רכבים הנעים על מסילות 

ברזל עבור כלי רכב יבשתיים. 

כ"ט תשרי תשע"ז - 40331/10/2016



 Owners

Name: Fuji Electric Co., Ltd.

Address: 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-
shi, Kanagawa 210-953, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

כ"ט תשרי תשע"ז - 40431/10/2016



Trade Mark No. 277551 מספר סימן

Application Date 26/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1261586 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DJF Enterprises

Address: 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online retail store services 
featuring cosmetics, non-medicated skin care 
preparations, and toiletries.

Class: 44 סוג: 44

Beauty consultation services; consultation services in 
the field of makeup, namely, on-line makeup 
consultation services and in-person makeup 
consultation and application services; cosmetic skin 
care services.

כ"ט תשרי תשע"ז - 40531/10/2016



Trade Mark No. 279029 מספר סימן

Application Date 06/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1268807 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KLX Inc.

Address: 1300 Corporate Center Way, Wellington FL 
33414, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Distributorships in the field of aircraft and structural 
and replacement parts therefor; supply chain and 
inventory management services; employment staffing 
in the field of expert operators for the oil and gas 
industry.

Class: 37 סוג: 37

Rental of oil well drilling tools and equipment.

כ"ט תשרי תשע"ז - 40631/10/2016



Trade Mark No. 280207 מספר סימן

Application Date 23/11/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: blue

הסימן מוגבל לצבעים כחול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Rani Ruvio שם: רני רוביו

Address: Yordi Asira 1 St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' כ"ג יורדי הסירה 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: adam vinzer Adv.

Address: zabotinski 63, RAMAT GAN, Israel

שם: אדם וינצר עו"ד

כתובת : זבוטינסקי 63, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration in the field of electrical muscle 
stimulation training known as EMS technology; all 
included in class 35.

פרסומות, ניהול עסקים וטיפול בעסקים העוסקים בתחום אימון 
בחשמל בשיטת אי.אמ.אס; הנכללים כולם בסוג 35.                
                                                                                    

                                

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, in the field of electrical 
muscle stimulation training known as EMS 
technology; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים ופעילות ספורט בתחום אימון בחשמל 
בשיטת אי.אמ.אס.; הנכללים כולם בסוג 41.                         
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ט תשרי תשע"ז - 40731/10/2016



Trade Mark No. 285232 מספר סימן

Application Date 26/05/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

* מלבן בצבע סגול עם כיתוב באנגלית בצבע לבן עם איור של מגן 
בצבעים כתמתם ואפור מצד שמאל

Ownersבעלים

Name: Tal-sh Technologies Ltd. שם: טל-ש טכנולוגיות בע"מ 

Address: Broyds Avraham 4, P.O.B. 10157, Tel Aviv - 
Yafo, 6110101, Israel

כתובת : ברוידס אברהם 4, ת.ד. 10157, תל אביב-יפו, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for processing electronic payments; 
electronic payment terminals; Computer software for 
wireless content delivery; computer software for data 
processing; credit card clearing software; computer 
programs (downloadable software); Credit screening 
software; Computer software and 
telecommunications apparatus to enable connection 
to databases and the Internet; software electronic 
funds transfer, automated clearing house clearing 
charges; Computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; security software to make 
online payments.

מערכת אלקטרונית לביצוע תשלומים; מסופי תשלומים 
אלקטרוניים; תוכנה להעברת תוכן אלחוטי; תוכנה לעיבוד 

נתונים; תוכנה לסליקת כרטיסי אשראי; תוכניות מחשב (קבצי 
תוכנה); תוכנה לבדיקת מצב אשראי; תוכנת מחשב והתקני 

תקשורת רחק המאפשרים התקשרות למסדי נתונים 
ולאינטרנט; תוכנה להעברת כספים אלקטרונית, לסליקת 

חיובים ומס"ב; תוכנת מסחר אלקטרוני המאפשרת למשתמשים 
לבצע עסקאות מסחר אלקטרוני דרך רשת מחשבים עולמית; 
תכנת אבטחה לביצוע תשלומים באופן מקוון.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 40831/10/2016



Trade Mark No. 285368 מספר סימן

Application Date 01/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: City Time IL Ltd. שם: סיטי טיים איי.אל בע"מ

Address: 1 Abba Even Blvd. Hertzlia Pituach, Herzliyya, 
12547, Israel

כתובת : שד' אבא אבן 1 הרצליה פיתוח, הרצליה, 12547, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nimrod Saville

Address: 45 Rothschild Blvd., Tel Aviv - Yafo, 65784, 
Israel

שם: נמרוד סביל

כתובת : שדרות רוטשילד 45, תל אביב-יפו, 65784, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; retail chain store for selling jewelry and 
watches; retail purposes, namely, the sale of goods 
to private customers in stores and online; all included 
in class 35.

פרסומות; שירותי רשת חנויות לממכר תכשיטים ושעונים; 
פרסום; מטרות קמעונאיות דהיינו, מכירה ללקוחות פרטיים 
בחנויות ומכירת מוצרים במרשתת; כולם הנכללים כולם בסוג 

                                         .35

כ"ט תשרי תשע"ז - 40931/10/2016



אגם תשואות

Trade Mark No. 285521 מספר סימן

Application Date 08/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: N.JAN LTD שם: נ.ג'אן בע"מ

Address: katzanelson 13 St., P.O.B. 149, Ashqelon, 
7862313, Israel

כתובת : כצנלסון 13, ת.ד. 149, אשקלון, 7862313, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tamir Yichye, Adv.

Address: Sederot hataasiya 8, Ashqelon, Israel

שם: תמיר יחיא, עו"ד

כתובת : שד' התעשיה 8, אשקלון, 78678, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

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

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

כ"ט תשרי תשע"ז - 41031/10/2016



Trade Mark No. 285832 מספר סימן

Application Date 25/09/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow & Black

הסימן מוגבל לצבעים צהוב ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Beegris LTD שם: ביגריס בע"מ

Address: 41 Hametsuda ST., P.O.B. 11377, Azor, 55801, 
Israel

כתובת : המצודה 41, ת.ד. 11377, אזור, 55801, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roy Ahiezer, Adv.

Address: 35 Jabotinsky Rd., Ramat Gan, 52511, Twin 
Towers 2, Israel

שם: עו"ד רועי אחיעזר

כתובת : ז'בוטינסקי 35, ר"ג, רמת גן, 5251108, מגדלי 
התאומים 2, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line sale services via designated internet website 
& mobile application which enable the sale of files 
(including CAD, audio, video and 3-dimensional), 
blueprints, renderings, drawings, bill of material and 
product descriptions of 3-dimensional planned 
designed products which are 'ready for production' 
and manufacturing, all included in class 35.

שירותים מכירה מקוונים באמצעות אתר אינטרנט ואפליקציה 
סלולרית ייעודית למכירה של תוכניות, קבצים (קבצי כאד, אודיו, 
וידאו, תלת מימד), הדמיות, תמונות, שרטוטים, הנחיות ייצור 
ומפרטים של מוצרים מתוכננים ומעוצבים, תלת מימדיים שהם 

'מוכנים לייצור' והפקה, הכלולים כולם בסוג 35. 
                                                                                     
                                                                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 41131/10/2016



Trade Mark No. 286023 מספר סימן

Application Date 28/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.k insight שם: אס.קיי אינסייט בע"מ

Address: Yatsev 22, Jerusalem, Ta'aseia Atarot, Israel כתובת : יציב 22, ירושלים, תעשייה עטרות, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils; cooking utensils 
(pots and pans); dish drying racks; graters, scrapers, 
decorating tips; mixing bowls; mixing spoons; sieves; 
rolling pins; food cutting surfaces; cutting board; 
backing dish; kitchen gloves;  serving dish for 
hosting.

כלי בית ומטבח, כלי בישול (סירים ומחבתות), מתקני ייבוש 
לכלים, מגרדות, פומפיות, צנטרים לזילוף, קערות ערבול, כפות 
לערבוב, נפות לקמח, מערוך לבצק, משטחי חיתוך למזון, קרשי 
חיתוך, תבניות אפיה, כפפות למטבח, כלי הגשה לאירוח.         
                                                                                    

          

כ"ט תשרי תשע"ז - 41231/10/2016



Trade Mark No. 286369 מספר סימן

Application Date 11/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Jivago שם: דוד ג'יוואגו

Address: Tsevia vitzhak 20, Jerusalem, Israel כתובת : צביה ויצחק 20, ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and cosmetic preparations; Colognes and 
perfumes; Cosmetic creams; Cosmetic lotions; 
Cosmetic oils; Cosmetic soaps; Cosmetic 
preparations for baths; Essential oils for cosmetic 
purposes; Facial and body moisturizers; Make-up 
preparations for the face and body; all included in 
Class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירים קוסמטיים; מי בושם ותמרוקים; 
קרמים קוסמטיים; תחליבים למטרות קוסמטיות; שמנים 
קוסמטיים; סבון קוסמטי; תכשירים קוסמטיים לאמבטיות; 
שמנים אתריים לצרכים קוסמטיים; תכשירי לחות קוסמטיים 
לפנים ולגוף; תכשירי איפור לפנים ולגוף; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             .3

כ"ט תשרי תשע"ז - 41331/10/2016



Trade Mark No. 286676 מספר סימן

Application Date 21/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ProJeep Ltd. שם: פרו ג'יפ בע"מ

Address: Bar Yehoda St. 101, P.O.B. 416, Nesher, Israel כתובת : בר יהודה 101, ת.ד. 416, נשר, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Galanti, Sudri, Rand Adv.

Address: Harav Marcus 5, Hifa, 33283, Israel

שם: גלנטי, סודרי, רנד, עו"ד

כתובת : רח' הרב ברוך מרכוס 5, חיפה, 33283, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles included in class 12, excluding 
hydraulic pallet trolleys, manual pa;;et trolleys trance 
pallet electric pallet. 

כלי רכב יבשתיים הנכללים בסוג 12, למעט עגלות משטחים 
הידראוליות, עגלות משטחים ידניות, משטחי שינוי ומשטחי 

שינוי חשמליים.                   

כ"ט תשרי תשע"ז - 41431/10/2016



Trade Mark No. 286827 מספר סימן

Application Date 27/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kravitz (1974) Ltd. שם: קרביץ (1974) בע"מ

Address: Mochav Nili, D.N. Modi'in, 71930, Israel כתובת : מושב ניל"י, ד.נ. מודיעין, 71930, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arnon Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: ארנון לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Car chargers; power chargers; cables for data 
transmission and telephone chargers; a/v cables; 
power bank; screen protectors; mains and travel 
chargers; bluetooth and wireless speakers; speakers; 
headphones and headsets with microphone; cordless 
headphones and headsets; headphones and 
headsets; mobile phone cases; tablet cases.

מטענים לרכב; מטעני מתח; כבלים לטעינת טלפונים והעברת 
מידע; כבלים להעברת שמע ווידאו; סוללות גיבוי חיצוניות; מגני 
מסך (זכוכית); מטענים לרשת החשמל ולנסיעות; רמקולים 

אלחוטיים; רמקולים בעלי חיבור חוטי; רמקולים; אוזניות שמע 
עם מיקרופון; אוזניות אלחוטיות; אוזניות עם חיבור חוטי; 

אוזניות; כיסויים לטלפונים סלולריים; כיסויים לטאבלטים.         
  

כ"ט תשרי תשע"ז - 41531/10/2016



DARK-i

Trade Mark No. 286932 מספר סימן

Application Date 02/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SIXGILL LTD. שם: סיקסגיל בע"מ

Address: 4 Ha'mada Street, Yoqne'am Illit, 2066718, 
Israel

כתובת : המדע 4, יקנעם עלית, 2066718, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes, Amir & Co., Adv.

Address: 5 Tuval st., Tel Aviv, 6789717, Israel

שם: נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עו"ד

כתובת : תובל 5, תל אביב, 6789717, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for inspecting electronic files to 
detect and prevent computer security attacks, 
computer and email viruses, spam, spyware, adware 
and malware; computer software for use in 
controlling, managing, auditing and analyzing data 
access and usage; computer hardware and computer 
software in the field of internet and network security; 
computer software for protecting and securing 
computer systems and networks; software for 
ensuring the security of electronic mail.

תוכנת מחשב לבדיקת קבצים אלקטרוניים לגילוי ומניעת 
התקפות אבטחת מחשב, וירוסים במחשב ודואר אלקטרוני, 

דואר זבל, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום ותוכנות זדוניות; תוכנת 
מחשב לשימוש בשליטה, ניהול, ביקורת וניתוח גישה לנתונים 

ושימוש; חומרת מחשב ותוכנת מחשב בתחום אבטחת 
אינטרנט ורשת; תוכנת מחשב להגנה ואבטחת מערכות מחשב 
ורשתות; תוכנה להבטחת הביטחון של דואר אלקטרוני.           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 42 סוג: 42

Computer consultation in the field of computer 
security; design and development of electronic data 
security systems; providing online, non-downloadable 
software for inspecting electronic files to detect and 
prevent computer security attacks, computer and 
email viruses, spam, spyware, adware and malware; 
research in the field of intelligence and security 
technology; computer services, namely, on-line 
scanning, detecting, quarantining and eliminating of 
viruses, worms, trojans, spyware, adware, malware 
and unauthorized data and programs on computers 
and electronic devices; providing online, non-
downloadable software for protecting and securing 
computer systems and networks; providing computer 
and information technology security services; 
computer virus protection services.

ייעוץ מחשב בתחום של אבטחת מחשב; עיצוב ופיתוח של 
מערכות אבטחת מידע אלקטרוניות; אספקת תוכנה מקוונת, 
שאינה ניתנת להורדה לבדיקת קבצים אלקטרוניים לגילוי 
ומניעת התקפות אבטחת מחשב, וירוסים במחשב ובדואר 
אלקטרוני, דואר זבל, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום ותוכנות 

זדוניות; מחקר בתחום של טכנולוגיית אבטחת מודיעין; שירותי 
מחשב, דהיינו, סריקה מקוונת, איתור, בידוד ומניעה של 
וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול, תוכנות 
פרסום, תוכנות זדוניות ונתונים בלתי מורשים ותוכניות 

במחשבים ומכשירים אלקטרוניים; אספקת תוכנה מקוונת, 
שאינה ניתנת להורדה להגנה ואבטחת מערכות מחשב 

ורשתות; אספקת שירותי אבטחת טכנולוגיית מחשב ומידע; 
שירותי הגנה מפני וירוסים במחשב.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט תשרי תשע"ז - 41631/10/2016



Trade Mark No. 287330 מספר סימן

Application Date 19/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nohad Abo Alkean שם: נוהאד אבו אלקיעאן

Address: Shkonat Yasmen, P.O.B. 499, Hura, 85730, 
Beer  Sheba, Israel

כתובת : שכונת יסמין, ת.ד. 499, חורה, 85730, באר שבע, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising business; providing advertising services 
for businesses, namely, a reference to a phone 
number and business address; Promotion and 
branding services for businesses.

פרסום לעסקים; מתן שירותי פרסום לעסקים, דהיינו, הפניה 
למספרי טלפון וכתובות עסקים; שירותי קידום ומיתוג של 

עסקים.                                                                           
                                                          

כ"ט תשרי תשע"ז - 41731/10/2016



Trade Mark No. 287686 מספר סימן

Application Date 04/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OHEV ZION LTD. שם: אוהב ציון בע"מ

Address: 37/38 Industrial Zone Har Tov, Beit Shemesh, 
99000, Israel

כתובת : אזור התעשייה הר טוב 37/38, בית שמש, 99000, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zion, Adv.

Address: 89 Medinat Ha'yehudim St., P.O.B. 4026, 
Herzliah-Pituah, 4614001, Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 
4614001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric flashlights, lamps, electric bulbs, chandeliers, 
ultra-violets; ovens, gas-ovens, cooking stoves, 
toaster ovens, hotplates, electric and gas grills, 
electric bread bakers, electric pans, electric frying 
devices, electric rice pots, bread toasters, 
microwaves, electric kettles, samovars; ice-cream 
makers, coffee machines, coffee roasters, 
refrigerators, freezers, ice-boxes; electric heating 
filaments, heat conductors, air-conditioners, 
ventilator, ceiling fans; hair fans; water purifying 
and/or filtering devices; oven hoods, water filtering 
and purifying devices; and parts and accessories for 
all the above; all included in class 11.

פנסים אלקטרוניים, נורות, מנורות אלקטרוניות, נברשות, 
פלורוסנטים; תנורי אפיה, תנורי גז, כיריים, פלטות חימום, 

גרילרים חשמליים וגז, אופי לחם חשמליים, מחבתות חשמליות, 
מכשירי טיגון חשמליים, סירי אורז חשמליים, טוסטרים, 

מצנמים, מיקרוגלים, קומקומים חשמליים, מיחמים; מכונות 
להכנת גלידה, מכונות קפה, קולי קפה, מקררים, מקפיאים, 
תאי-קרח; תנורי חימום אלקטרוניים, גופי חימום, מפזרי חום, 
מזגנים, מאווררים ומאווררי תקרה; מכשירי יבוש שיער; מטהרי 

ו/או מסנני מים; קולטי אדים, מכונות לטיהור ולסינון מים; 
וחלקים ואביזרים הנלווים לכל אלה; כולם נכללים בסוג 11.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ט תשרי תשע"ז - 41831/10/2016



NOVA MEASURING INSTRUMENTS

Trade Mark No. 287839 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: Weizman Scientific Park, P.O.B. 266, Rehovot, 
7610201, Israel

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד. 266, רחובות, 7610201, 
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

Monitoring, measurement and inspection equipment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing, and computer programs for use 
therewith.

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור 
מוליכים למחצה, ותוכנות מחשב לשימוש עמם.                       
                                                                                    

          

כ"ט תשרי תשע"ז - 41931/10/2016



Trade Mark No. 287840 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: Weizman Scientific Park, P.O.B. 266, Rehovot, 
7610201, Israel

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד. 266, רחובות, 7610201, 
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

Monitoring, measurement and inspection equipment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing, and computer programs for use 
therewith.

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור 
מוליכים למחצה, ותוכנות מחשב לשימוש עמם.                       
                                                                                    

          

כ"ט תשרי תשע"ז - 42031/10/2016



Trade Mark No. 287841 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: Weizman Scientific Park, P.O.B. 266, Rehovot, 
7610201, Israel

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד. 266, רחובות, 7610201, 
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

Monitoring, measurement and inspection equipment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing, and computer programs for use 
therewith.

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור 
מוליכים למחצה, ותוכנות מחשב לשימוש עמם.                       
                                                                                    

          

כ"ט תשרי תשע"ז - 42131/10/2016



Trade Mark No. 288030 מספר סימן

Application Date 15/09/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark:  Brown orange off white and black.

הסימן מוגבל לצבעים  חום כתום בז' ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Sobhy Nachly and Sons Ltd. שם: סובחי נח'לה ובניו בע"מ

Address: 15 Jabur Yusef Jabur Street, Shfar'am, 
2020000, Israel

כתובת : רחוב ג'בור יוסף ג'בור 15, שפרעם, 2020000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jubran Jubran, Adv.

Address: 13 Haam Street, P.O.B. 44535, Haifa, 31445, 
Israel

שם: ג'ובראן ג'ובראן, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 13, ת.ד. 44535, חיפה, 31445, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

ground coffee, coffee beans; all included in class 30 קפה טחון , פולי קפה הנכללים בסוג 30                               
      

כ"ט תשרי תשע"ז - 42231/10/2016



Trade Mark No. 288043 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KATERINA NEVLER LTD שם: קטרינה נבלר בע"מ

Address: 76 Ehad Ha'am, Tel Aviv - Yafo
, 6520514, Israel

כתובת : אחד העם 76, תל אביב, 6520514, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roee Tsur, Adv.

Address: 23 Aba Hilel Rd., Ramat Gan, 5252214, Israel

שם: רועי צור, עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 23, רמת גן, 5252214, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
bags and purses; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים, גלדים, תיקים, ארנקים, 
תיבות ותיקי נסיעות; מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים, 
רתמות ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.                             

                                                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

כ"ט תשרי תשע"ז - 42331/10/2016



Trade Mark No. 288257 מספר סימן

Application Date 27/09/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: yellow, red, orange

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, אדום,כתום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Oved Giladi שם: עובד גלעדי

Address: Khel Sheryon 77, Tel Aviv - Yafo, 6683156, 
Israel

כתובת : חיל השריון 77, תל אביב, 6683156, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Netanel Yehuda & Co., Adv.

Address: Nolton House, 14 Shenkar Street, P.O.B. 
12412, Herzliya, 46725, Israel

שם: נתנאל יהודה ושות', עו"ד

כתובת : בית נולטון, קומה 4, רח' שנקר 14, ת.ד. 12412, 
הרצליה, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Solar collectors; electric boilers; solar boilers; gas 
boilers

דודי שמש; דודי חשמל; קולטי שמש; דודי גז                         
                      

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintanance and repair of solar 
collectors, electric boilers ,solar boilers and solar 
systems

התקנה, תחזוקה ותיקון של דודי שמש, דודי חשמל, קולטי 
שמש ומערכות סולאריות.                                                   

                          

כ"ט תשרי תשע"ז - 42431/10/2016



NYOTRON

Trade Mark No. 288483 מספר סימן

Application Date 09/10/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nyotron Information Security Ltd. שם: ניוטרון אבטחת מידע בע"מ

Address: 6 Galgaley Haplada St., HERZLIYYA, 4672206, 
Israel

כתובת : גלגלי הפלדה 6, הרצליה, 4672206, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer security software; Computer software for 
managing, monitoring, detecting, analysis and 
display of security exploits, viruses, trojans and other 
security threats to computer terminals and end 
points; all included in class 9

תוכנת אבטחה; תוכנת מחשב לניהול, מעקב, זיהוי, ניתוח 
והצגה של פרצות אבטחה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואיומי 
אבטחה אחרים למערכות מחשב ונקודות קצה; הנכללים בסוג 
                                                                                   9

                                                                  

Class: 42 סוג: 42

design and development of computer software; 
computer software consultancy; consulting services 
relating to security software; software maintenance 
services; information technology security operation 
control services for others; provision of information 
relating to the detection, analysis and display of 
security exploits, viruses, trojans and other security 
threats to computer terminals and networks; 
monitoring of computer servers and end points 
directed toward the detection, removal of or other 
action with respect to security exploits, viruses, 
trojans and other security threats; providing 
temporary use of online non-downloadable security 
software; all included in class 42.

תכנון ופיתוח תוכנת מחשב; יעוץ בקשר לתוכנות מחשב; יעוץ 
בקשר לתוכנות אבטחה; שירותי תחזוקת תוכנת מחשב; 
שירותי שליטה וניהול של אבטחת טכנולוגיות מידע עבור 
אחרים; מתן מידע בקשר לזיהוי, ניתוח והצגה של פרצות 
אבטחה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואיומי אבטחה אחרים 

למערכות מחשב ורשתות מחשבים; מעקב אחר שרתי מחשב 
ונקודות קצה על מנת לזהות, להסיר ולנקוט בפעולות נוספות 
בקשר לפרצות אבטחה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואיומי 
אבטחה אחרים; מתן שימוש זמני לתוכנת אבטחה מקוונת 

שאנה ניתנת להורדה; הנכללים בסוג 42.                             
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Trade Mark No. 288781 מספר סימן

Application Date 20/10/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriela Schwartz, Adv.

Address: Yaacov Dori Street 12, Raanana, Israel

שם: גבריאלה שוורץ, עו"ד

כתובת : רח ' יעקב דורי 12, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28. צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.       
  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/06/2016, No. m 2016 13174 m 2016 13174 אוקראינה, 14/06/2016, מספר

Class: 28 סוג: 28

כ"ט תשרי תשע"ז - 42631/10/2016



סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

כ"ט תשרי תשע"ז - 42731/10/2016



243652 254763 254901 258833 260149 260159 260160 261034 
262803 263185 263593 263937 264071 264072 264298 264400 
264469 264919 265226 265227 265240 265411 265461 265548 
265564 265614 265725 265751 265754 265910 265991 266209 
266265 266325 266328 266350 266387 266438 266499 266527 
266534 266540 266579 266581 266582 266665 266713 266735 
266736 266751 266754 266761 266769 266781 266897 266909 
266911 266912 266927 266932 266933 266945 266947 266948 
266965 266966 267111 267113 267114 267152 267169 267315 
267317 267324 267330 267342 267370 267389 267392 267489 
267493 267507 267510 267526 267558 267559 267560 267641 
267703 267815 267831 268074 268100 268143 268244 268245 
268336 268472 268646 268650 268662 268671 268885 268921 
268922 268973 269016 269029 269088 269098 269113 269120 
269121 269122 269147 269216 269248 269313 269318 269340 
269355 269407 269471 269503 269508 269515 269516 269535 
269546 269547 269550 269553 269587 269605 269653 269667 
269693 269795 269816 269843 269886 269935 269936 269941 
269987 270025 270065 270104 270132 270135 270142 270172 
270217 270260 270267 270273 270276 270281 270325 270330 
270333 270475 270524 270667 270690 270710 270752 270762 
270853 270890 270943 270946 270948 270994 271007 271058 
271124 271125 271312 271313 271342 271450 271512 271582 
271583 271584 271772 272155 272158 272163 272164 272177 
272232 272235 272236 272239 272251 272252 272255 272302 
272323 272338 272339 272340 272341 272344 272345 272346 
272354 272355 272362 272373 272374 272375 272376 272390 
272466 272467 272470 272524 272525 272533 272539 272554 
272571 272572 272574 272575 272576 272578 272583 272585 
272591 272596 272600 272687 272689 272694 272695 272696 
272697 272698 272700 272702 272711 272712 272713 272714 
272728 272732 272733 272734 272740 272741 272750 272751 
272766 272768 272769 272770 272773 272778 272779 272781 
272792 272803 272806 272807 272808 272809 272810 272816 
272818 272819 272822 272823 272824 272827 272828 272831 
272833 272834 272836 272837 272840 272841 272842 272843 
272845 272846 272847 272851 272856 272857 272858 272859 
272861 272865 272866 272867 272868 272869 272870 272871 
272872 272874 272877 272878 272879 272880 272883 272884 
272885 272887 272888 272889 272890 272891 272894 272896 
272897 272899 272900 272902 272903 272905 272906 272907 
272908 272909 272911 272916 272938 272955 272967 272999 
273001 273002 273004 273009 273014 273015 273019 273020 
273021 273023 273024 273025 273026 273029 273030 273031 
273032 273033 273035 273036 273040 273043 273044 273046 
273048 273052 273055 273056 273057 273062 273065 273066 
273067 273068 273069 273076 273078 273080 273082 273083 
273150 273161 273162 273164 273166 273171 273172 273175 
273176 273177 273180 273184 273185 273196 273197 273199 
273200 273201 273202 273204 273205 273206 273209 273210 
273211 273212 273213 273218 273219 273220 273225 273226 
273227 273228 273253 273254 273255 273375 273377 273385 
273389 273390 273391 273393 273394 273396 273399 273404 
273405 273426 273427 273428 273430 273433 273435 273437 
273438 273440 273443 273444 273445 273446 273447 273448 
273449 273450 273451 273453 273542 273745 273768 274518 
275035 276388 276471 276489 277425 277426 277428 277429 
277430 277431 277556 277893 279174 279398 280873 280874 
280875 281404 281406 281819 281830 281932 281984 282294 
282587 283098 283106 283114 283123 283127 283133 283973 
283974 284135 284154 284155 284385 284485 284676 284684 
284857 284980 285139 285213 285229 285311 285349 285357 
285372 285377 285452 285467 285499 285522 285535 285536 
285537 285538 285606 285608 285609 285638 285662 285666 

285879
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.Journal" No")("יומן" מס' 06/2016

33113 49415

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bayer Turk Kimya San.Ltd. Sti.

Balkan Cad. No:53 34770 Umraniye, Turkey

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

43013 58863 60414 61601 65265 65266 69371 82438 94484 101229 103319 110558 
113998 119130 123132 123133 156224 195361

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Liad Agro Ltd.

ליעד אגרו בע"מ

רמת השרון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

43013 58863 60414 61601 65265 65266 69371 82438 94484 101229 103319 110558 
113998 119130 123132 123133 156224 195361

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lidorr Chemicals Ltd.

לידור כימיקלים בע"מ

רמת השרון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

149302 268780

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Samsonite Europe NV

9700 Oudenaarde, Belgium

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

כ"ט תשרי תשע"ז - 42931/10/2016



255452

 , 

Speculative Product Design, LLC

San Mateo, CA 94402, U.S.A.

 , 

100155

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Boucheron Parfums S.A.S. 

Paris, France

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

113374 113375 116544 116545 116547 230224 241291

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

PERRIGO ISRAEL AGENCIES  LTD.

פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

בני ברק, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

119144

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Fidia Farmaceutici S.P.A.

I-35031 ABANO TERME, Italy

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ט תשרי תשע"ז - 43031/10/2016



124347

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

PRIVIUM Petcare B.V.

2251W2 Voorschoten, Netherlands

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

124824

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Archroma IP GmbH

4153 Reinach, Switzerland

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

13966 13973 13975 13979 14042 14050 17065 21204 38816 38887 40429 60949 206726 
206727 206728

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Archroma IP GmbH

4153 Reinach, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

139999

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

COMPACGLASS, S.L.

12200, ONDA (CASTELLON), Spain

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

כ"ט תשרי תשע"ז - 43131/10/2016



158991

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

D.I.L. Trading LTD.

ד.י.ל. סחר (מגלן) בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

158991

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Vinex Preslav Joint-Stock Company

Veliki Preslav, Bulgaria

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

186301

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

U.S. Nonwovens Corp. ; (New York Corporation)

Brentwood, NY 11717, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

194194

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

H.C. Starck Infrastructure GmbH & Co. KG

80339 Munchen, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ט תשרי תשע"ז - 43231/10/2016



194574

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

KMJ BRAND HOLDINGS LLC ; (New York Limited 
Liability Company)

New York, New York 10016, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

194660 194661

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

FLORENTIN B.V.

3641 RT Mijdrecht, Netherlands

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

194718 195165

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Yes To, Inc. ; (Delaware Corporation)

Pasadena, California 91105, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

207784 207785 207786 207787 207788 207789 213356 213357 213358 213360 232353 
237130 237134 239425 239948 253397

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

GetGo, Inc. ; (Delaware Corporation)

Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot
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239398

BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB 
; (Anwaltspartnerschaft mbB)

10707 Berlin, Germany

 , 

242380 246983

G&P Net S.r.l. ; Società a Responsabilità Limitata (Italy 
Limited Liability Company)

I-55011 Altopascio (LU), Italy

 , 

251917

ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL ; (Société par 
actions simplifiée)

-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France

 , 

254644

Individual businessman Kobzeva Larisa 
Vyacheslavovna

RU-119313 Moscow, Russian Federation

 , 
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257486

Monsieur GUIGUI Gad

F-92100 Boulogne Billancourt, France

 , 

257486

GUIGUI Mikael

F-92100 Billancourt, France

 , 

258463

Amer Sports Digital Services Oy ; (limited liability 
company Finland)

FI-01510 Vantaa, Finland

 , 

264365

Jacobs Douwe Egberts DE GmbH ; (Germany GmbH)

28199 Bremen, Germany

 , 
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264498

Atlantic Natural Foods, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Nashville NC 27856, U.S.A.

 , 

267749

LEDVANCE GmbH

85748 Garching, Germany

 , 

272684

COLLABORATED MARKETPLACE B.W. LTD

Flat/Office 202, 3041, Limassol , Cyprus

 , 

273777

Kronoplus Designs Limited ; (Limited Company Cyprus)

Ayios Andreas, CY-1101 Nicosia, Cyprus

 , 
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273862

ZAVINNA TASARIM SANATLARI LIMITED SIRKETI ; 
(Limited Liability Company)

Isdok San. Sit. Isdok Sos., Turkey

 , 

5393 19227 29524 29525 66933 86209 86210 102187 102191 202221

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Bluesun Consumer Brands, S.L.

No. 5 Mataro-Barcelona, Spain

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

242322

Spirits International B.V. ; (Luxembourg Société à 
Responsabilité)

L-2419 Luxembourg, Luxembourg

 , 

289134

ZHS IP Worldwide Sàrl ; (Switzerland Sàrl (a private 
limited liability company))

CH-1260 Nyon, Switzerland

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

העברת בעלות חלקית

PARTIAL CHANGE OF OWNERSHIP
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246332

"Voskresinnya U" Ltd ; (Ukraine Limited Liability 
Company)

Kyiv 04123, Ukraine

 , 

288743

"Valenta Europe" B.V. ; (The Netherlands (NL) Besloten 
Vennootschap)

NL-1442 LG Purmerend, Netherlands

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

246332

"Voskresinnya U" Ltd ; (Ukraine Limited Liability 
Company)

Kyiv 04123, Ukraine

 , 

288743

"Voskresinnya U" Ltd ; (Ukraine Limited Liability 
Company)

Kyiv 04123, Ukraine

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership
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שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

134608 194608

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

J.K. ANSELL PRIVATE LIMITED ; (A Company incorporated under the Laws of India)

195076

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SAMKWANG GLASS CO., LTD

195254

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

198891

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

UCHIHARA Holdings Co., Ltd.

234446

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FEURICH PIANOFORTE, Wendl & Lung GmbH
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234484

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Murexin GmbH

236797

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Kambly SA Spécialités de biscuits suisses ; (Suisse Société Anonyme)

240787 240788 242876 242877

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DaVita Inc. ; (Delaware Corporation)

241001

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SINCETIMES CO., Ltd.

247100

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SINCETIMES CO., Ltd.
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247365

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Murexin GmbH

249469 249470 249885 270413 273560

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Dentsply Sirona Inc. ; (Delaware, United States CORPORATION)

249529

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Dentsply Sirona Inc. ; (A Delaware Corporation)

250788 263187

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pharmaton AG

251392 251404 251492

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Kesseböhmer Holding KG
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252365 268857

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pharmaton AG

257094

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Dentsply Sirona Inc. ; (Delaware, United States CORPORATION)

258271 258319 264839 264840 265324

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FCA GROUP MARKETING S.P.A. ; (Italy Corporation)

258477 258503

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

WACOM Co., LTD. ; (Japan Corporation)

263679 268871

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pharmaton AG
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269493 271284 271418

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SWISS KRONO AG ; (Suisse Société anonyme)

270232

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

טריפל פלוס בע"מ ; חברה פרטית

TRIPLE PLUS LTD

58021

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALCATEL-LUCENT BELL

88587 176393 176394 176395 176396 176397 199407 199408 
199409 199410 199413 215205 215207 215208 215209 215210 

232089 232090 256765

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

נייס בע"מ

NICE LTD.
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שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

101063

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.

216279

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Fitflop Limited

244509

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Richemont International SA

94 96 3444 6116 16962 30215 38003 42673 43174 47839 48455 
50407 51864 53852 62056 66452 82898 84847 85802 86368 
96703 97256 98828 105908 107018 108422 108423 111162 

111288 113676 119372 120218 126402 127683 129468 133387 
133388 134307 135770 136426 140955 143223 143393 145977 
152568 168929 168966 175935 176901 178262 181267 184541 
184543 184544 226413 228077 230119 232392 233507 234241 
239957 240232 240891 240923 245909 248309 249289 250575 
253171 254487 255997 256390 259581 260675 260676 262647 
262677 262828 265445 266562 267802 267812 268393 268506 

269431

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

The Gillette Company LLC ; (Delaware Corporation)
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שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

195889 232652 234963

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Omni Industries, L.L.C. ; (Louisiana Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

100629 101948 106840 121822 121823

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

P.O.B. 7508 Ramat Gan , 5217501 , Israel  ת.ד. 7508 רמת גן , 5217501 , ישראל

101151

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

IAG HOUSE13/14 Glebe Road  Huntingdon 
Cambridgeshire , PE29 7DL , United 
Kingdom

101985

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7815 N. Palm Avenue, Suite 250  Fresno, 
California 93711-5531 , U.S.A.

134608 194608

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Plot No. G-35 & 36 MIDC Industrial Area  
Waluj, Aurangabad 431 136 , India
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157019 157021 157022 182695

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Langdale House, Suite 102, 11 Marshalsea 
Road  London SE1 1EN , United Kingdom

195254

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4F., No. 1, R&D Road 2  Science Park, 
Hsinchu , Taiwan (Republic of China)

196057 196334

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4275 Burton Drive  Santa Clara, California 
95054 , U.S.A.

201003 202884

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2000 Powell Street, Suite 1150  Emeryville, 
California 94608 , U.S.A.

233904 233908 252342

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Box 70340  SE-107 23 STOCKHOLM, 
Sweden

235613 250272 250273

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

11, Avenue d'Iéna  F-75116 PARIS , France

236797

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mühlestrasse 4  CH-3555 Trubschachen, 
Switzerland
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240787 240788 242876 242877

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2000 16th Street  Denver, Colorado 80202 , 
U.S.A.

241001

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

540, Eonju-ro, Gangnam-gu  Seoul 06147, 
Republic of Korea

243569

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Industriestraat 12  NL-3291 CC Strijen, 
Netherlands

244509

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Route des Biches 10  Villars-sur-Glane, 
Switzerland

246157

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hlavní 32  Vidovice 251 63, Kunice , Czech 
Republic

247100

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

540, Eonju-ro, Gangnam-gu  Seoul 06147, 
Republic of Korea
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249529

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

221 West Philadelphia Street  York PA 17405
-0872, U.S.A.

250788 263187

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hochbergerstr. 60B  CH-4057 Basel, 
Switzerland

251829

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Eli Hurwitz Street  Rehovot , 7608801 12רח' הורביץ אלי 12  רחובות , 7608801 , ישראל
Israel

252365 268857

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hochbergerstr. 60B  CH-4057 Basel, 
Switzerland

256140 256143 256145 261442

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14, rue Commines  F-75003 Paris, France

261915 263001 263002

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9F Stadium Place Aoyama  2-9-5 Kita-
Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan

263679 268871

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hochbergerstr. 60B  CH-4057 Basel, 
Switzerland
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264342

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

24-26 boulevard d'Avranches  L-1160 
Luxembourg, Luxembourg

265910

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

De Run 3122  NL-5503 LH Veldhoven, 
Netherlands

269493 271284 271418

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Willisauerstrasse 37  CH-6122 Menznau, 
Switzerland

270525

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

230 Park Avenue South, 13th Floor  New 
York, New York 10003 , U.S.A.

285292

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rue Louis Plescia 34  B-4102 Seraing, 
Belgium

29974 31697 32655 34528 38972 39832 57009 60519 63019 64914 76322 83829 84172 89457 
104317 128817 135923 135924 149412

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Giralda Farms, MADISON  New Jersey 
07940 , U.S.A.
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חידושים
RENEWALS

13294 27828 27888 27937 28096 28106 28110 52021 53183 53184 53214 53257 
53363 53365 53367 53392 53482 53509 99703 100075 101106 101107 101108 
101121 101151 101251 101279 101281 101327 101328 101334 101374 101376 
101428 101452 101459 101524 101525 101628 101647 101677 101678 101679 
101681 101696 101698 101785 101786 101797 101852 101858 101884 101885 
101887 101906 101985 101996 102007 102044 102171 102172 102224 102265 
102266 102449 102501 102502 102534 102600 102604 102609 102689 102690 
102691 102695 102717 102718 102803 102825 189211 189212 189213 189614 
189854 190914 190915 191585 191586 193014 193015 193016 193017 193018 
193019 193667 194185 194231 194351 194352 194353 194371 194372 194381 
194404 194405 194461 194463 194493 194494 194498 194499 194522 194528 
194540 194541 194543 194574 194580 194600 194608 194660 194661 194662 
194672 194673 194683 194684 194685 194711 194712 194718 194760 194761 
194762 194792 194796 194815 194818 194831 194862 194961 194985 194987 
194994 194995 195063 195064 195065 195066 195067 195068 195074 195076 
195093 195123 195130 195141 195142 195165 195186 195187 195225 195244 
195254 195305 195312 195433 195718 195771 195804 195877 195889 195989 
196165 196230 196380 196429 196430 196483 196547 196551 196554 196660 
196661 196690 196691 196796 196797 234591 234727 236188 237768 238168 
239397 241404 241493 242200 243590 243987 245127 245752 245884 247927 
248126 248457 251968 251969 251973 252365 254452 255485 255486 258518 

260590 263692 265906 266038 266968 268423 268424
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

13203 13209 13210 13218 27823 27834 27835 27836 27843 27858 27872 27886 
27889 53043 53046 53067 53073 53075 53076 53079 53102 53106 53107 53108 

53114 101077 101080 101091 101092 101104 101105 101118 101124 101128 
101135 101136 101140 101141 101142 101179 101185 101209 101210 101213 
101214 101215 101216 101217 101218 101222 101224 101226 101231 101233 
101243 101252 101253 101257 101259 101260 101261 101262 101265 101266 
101267 101280 101282 101283 101284 101286 101287 101288 101289 101290 
101291 101292 101293 101294 101295 101299 101305 101312 101313 101314 
101315 101316 101317 101318 101319 101320 101331 101343 101345 101346 
101347 101354 101355 101363 101366 101367 101373 101375 101377 101378 
101379 101380 101382 101383 101384 101385 101386 101394 101404 101425 
101426 101427 101439 101440 101441 101442 101455 101460 101471 101472 
101496 101497 101502 101503 101504 101505 101513 101514 101515 101526 
101527 101529 101530 194104 194105 194106 194107 194112 194113 194154 
194155 194157 194158 194161 194162 194163 194164 194166 194176 194179 
194180 194181 194182 194183 194184 194186 194188 194189 194190 194191 
194192 194193 194203 194204 194205 194206 194213 194219 194220 194223 
194226 194227 194232 194233 194234 194256 194257 194258 194259 194260 
194261 194262 194263 194264 194265 194266 194267 194268 194269 194270 
194271 194272 194274 194275 194276 194277 194278 194280 194281 194286 
194287 194288 194289 194290 194291 194293 194312 194315 194316 194317 
194318 194319 194320 194322 194323 194324 194330 194360 194361 194362 
194363 194364 194369 194378 194379 194393 194394 194399 194400 194401 
194402 194403 194408 194409 194410 194411 194412 194413 194414 194415 
194416 194417 194418 194419 194420 194421 194422 194423 194424 194425 
194426 194427 194428 194429 194430 194431 194432 194435 194439 194440 
194441 194442 194459 194467 194495 194496 194497 194502 194503 194504 
194506 194507 194508 194509 194510 194511 194512 194513 194514 194515 
194516 194517 194518 194519 194521 194523 194524 194525 194526 194527 
194531 194532 194533 194534 194535 194537 194538 194539 194546 194554 
194555 194556 194559 194560 194561 194564 194565 194567 194568 194569 
194571 194572 194573 194575 194577 194578 194579 194582 194584 194585 
194586 194587 194588 194589 194590 194597 194599 194605 194606 194607 
194609 194619 194620 194621 194622 194623 194628 194632 194636 194637 
194638 194639 194641 194642 194643 194645 194647 194648 194649 194650 
194653 194654 194655 194657 194666 194667 194668 194669 194670 194671 
194674 194675 194676 194677 194678 194679 194681 194682 194691 194692 
194693 194698 194701 194702 194703 194704 194705 194706 194713 194714 
194717 194719 194722 194729 194730 194731 194733 194734 194736 194737 
194738 194748 194750 194752 194753 194754 194758 194759 194766 194767 
194768 194771 194772 194773 194774 194776 194784 194785 194786 194787 
194788 194789 194790 194791 194793 194794 194795 194797 194798 194799 
194800 194801 194845 194846 194847 194851 194852 194853 194854 194855 
194856 194857 194858 194859 194861 194867 194868 194869 194870 194871 
194872 194873 194874 194875 194876 194877 194878 194889 194890 194897 

194898
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

5315 12761 12779 12792 27155 27156 27165 27181 27187 27199 27204 27215 
27216 27238 27256 27257 51893 51894 51895 51946 51961 51979 51980 51992 
52006 52007 52008 52011 52026 52030 52036 52043 52045 97812 97828 97832 
97839 97840 97841 97843 97844 97845 97848 97851 97852 97855 97856 97861 
97862 97872 97874 97878 97879 97880 97881 97884 97885 97886 97887 97888 
97889 97911 97912 97913 97914 97915 97919 97920 97925 97928 97929 97933 
97940 97946 97956 97959 97960 97962 97963 97964 97965 97971 97975 97976 
97977 98004 98009 98010 98028 98029 98030 98031 98050 98055 98056 98069 
98080 98081 98082 98084 98085 98090 98091 98092 98095 98098 98104 98118 
98119 98122 98123 98126 98127 98128 98139 98180 98192 98199 98200 98201 
98202 98203 98210 98213 98217 98234 98239 98244 98246 98247 98252 98254 

98261 98262 98266 98270 98279 98280 98282 98283 98284 104419 111624 
188438 188439 188443 188444 188445 188447 188453 188455 188456 188460 
188462 188463 188464 188851 188852 188854 188855 188862 188864 188865 
188866 188867 188868 188872 188896 188897 188898 188900 188901 188902 
188908 188910 188913 188942 188945 188946 188947 188948 188949 188950 
188951 188952 188953 188954 188955 188956 188957 188958 188959 188964 
188965 188966 188967 188970 188971 188972 188973 188974 188975 188986 
188987 188988 188989 188990 188991 188993 188998 189004 189007 189008 
189012 189013 189014 189016 189017 189022 189023 189026 189028 189036 
189044 189050 189051 189054 189055 189056 189057 189058 189069 189071 
189072 189073 189074 189078 189089 189090 189091 189092 189094 189096 
189099 189100 189101 189102 189103 189104 189105 189106 189107 189108 
189109 189110 189111 189112 189113 189114 189115 189116 189117 189118 
189119 189120 189121 189122 189123 189124 189125 189126 189127 189128 
189129 189130 189131 189136 189137 189138 189141 189142 189143 189144 
189145 189148 189151 189152 189153 189159 189160 189162 189165 189166 
189170 189171 189172 189173 189202 189209 189214 189216 189218 189220 
189221 189223 189225 189226 189228 189229 189230 189231 189232 189233 
189234 189235 189249 189253 189254 189256 189257 189258 189260 189261 
189262 189263 189264 189266 189267 189268 189269 189270 189271 189272 
189273 189274 189275 189289 189290 189291 189292 189293 189294 189295 
189296 189297 189298 189300 189301 189302 189303 189305 189311 189312 
189319 189320 189321 189322 189323 189324 189325 189327 189328 189339 
189341 189342 189346 189348 189349 189350 189351 189352 189353 189354 
189357 189358 189359 189363 189364 189365 189369 189371 189373 189374 
189385 189390 189391 189399 189401 189403 189410 189412 189415 189417 
189423 189424 189425 189426 189427 189428 189431 189436 189438 189441 
189442 189445 189450 189451 189452 189453 189454 189457 189461 189463 
189464 189465 189466 189468 189469 189470 189471 189490 189491 189493 
189498 189500 189501 189502 189504 189505 189506 189508 189509 189523 
189526 189543 189544 189545 189546 189547 189548 189552 189558 189559 
189562 189563 189581 189583 189586 189587 189589 189590 189591 189592 
189593 189594 189596 189597 189608 189610 189611 189612 189613 189615 
189616 189621 189622 189624 189633 189638 189639 189640 189641 189642 
189643 189644 189645 189650 189651 189654 189655 189656 189661 189709 

189719 189721

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

242322 246332 250635 257373 262913 269864 273614

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS
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240833

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer, oncological disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of pain, neurological disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease.

סוג: 5

257382

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Protective cases, carrying cases, casings, and 
covers for portable electronic devices, namely, 
cell phones, portable media players, electronic 
tablets, electronic book readers, and laptop 
computers; cases and holsters all specially 
adapted for holding or carrying mobile electronic 
devices, namely, mobile phones, electronic 
tablets, electronic book readers; accessories 
specifically adapted for mobile electronic devices, 
namely, belt clips, shoulder straps, or hand straps 
sold as a unit with the bags, cases, and holsters.

סוג: 9

257915

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Downloadable reports, electronic data files, 
webcasts, webinars and podcasts providing 
pharmaceutical, medical and healthcare 
information and analysis via the Internet and 
electronic media, namely, mobile applications, 
CD-ROMs, and in electronic format via FTP and 
VPN; Downloadable electronic publications in the 
nature of brochures, reports and white papers in 
the pharmaceutical, medical and healthcare fields; 
computer software, CD-ROMs, mobile 
applications and instructional manuals for use in 
data management and data analysis of 
pharmaceutical, medical and healthcare 
information; electronic database recorded on 
computer media containing pharmaceutical 
medical and healthcare information.

סוג: 9
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257915

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Providing temporary use of online, non-
downloadable software providing pharmaceutical, 
medical and healthcare information and analysis 
via the Internet featuring pharmaceutical, medical 
and healthcare information; research and analysis 
related to pharmaceutical, medical and healthcare 
information; computer services, namely, 
developing and managing application software 
and databases related to pharmaceutical, medical 
and healthcare information; computer 
programming, applications development and other 
information technology services related to 
pharmaceutical, medical and healthcare 
information.

סוג: 42

257915

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 44

Providing pharmaceutical, medical and healthcare 
information via non-downloadable webinars, 
webcasts, podcasts, reports, analyses and 
publications.

סוג: 44
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ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

43013 58863 60414 61601 65265 65266 69371 82438 94484 101229 103319 110558 
113998 119130 123132 123133 156224 195361

לידור כימיקלים בע"מ

LIDORR CHEMICALS LTD.

43013 58863 60414 61601 65265 65266 69371 82438 94484 101229 103319 110558 
113998 119130 123132 123133 156224 195361

ליכים  כימיקלים בע"מ

LICHEM CHEMICALS LTD.

43013 58863 60414 61601 65265 65266 69371 82438 101229 103319 110558 113998 
119130 123132 123133 156224

ליעד אגרו בע"מ

Liad Agro Ltd.

94484 195361

ליעד כימיקלים בע"מ

LIAD CHEMICALS LTD.

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

252506 259538

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

277861 277862
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מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

289134

The mark is limited to the colours Golden, red, white, black as shown in the mark.

240833

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.
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ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

241404

Class 11 - Lamps and apparatus for lighting.

241404

Class 16 - Paintings, framed and not framed.

257382

Class 18 - Baggage, namely, luggage, suitcases, purses, handbags, and carrying cases.

275643

Class 9 - Computer network connectivity hardware; computer network connectivity software, 
namely, software and middleware used to allow enterprise software applications to interface 
with remote devices and to allow connectivity, memory storage, device management, device 
monitoring, device tracking, and device auditing, all via a computer network.
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