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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9595111מיקוד 

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

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

 . www.trademarks.justice.gov.ilבכתובת: 

 

 לפקודת סימני המסחר 42הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול תוך  כל המעוניין
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. 247772 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ICHILOV TOP MEDICAL CENTER שם: טופ מרכז מומחים בע"מ

Address: Weizmann 14, Tel Aviv, Israel כתובת : וייצמן 14, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services for tourist; all included in class 44. שרותים רפואיים עבור תיירים; הנכללים כולם בסוג 44.           
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נפרו

Trade Mark No. 263766 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

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

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; 
nutritional supplements

חומרים תזונתיים המותאמים לשימוש רפואי; תוספי תזונה.       
                            

ה' תמוז תשע"ז - 429/06/2017



Trade Mark No. 264525 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1071526 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; bags for climbers, campers and the beach; 
handbag frames; frames for umbrellas or parasols; 
mountaineering sticks; purses; bags; leather lining for 
footwear; traveling cases and key cases 
(leatherware); attaché cases; coin purses, not of 
precious metal; garment bags for travel; hat boxes of 
leather; sling bags for carrying infants; wheeled 
shopping bags; containers and boxes of leather or 
leatherboard; boxes of vulcanized fiber; pocket 
wallets; briefcases; handbags; school satchels and 
document holders; school satchels; unfitted vanity 
cases; collars for animals; leather leashes; leather 
leads; umbrella covers; covers for horse-saddles; 
haversacks; backpacks; school satchels; music 
cases; halters; bags (casings, pouches) for 
packaging (of leather); leather thread; suitcase 
handles; handles for walking sticks and umbrellas; 
whips; horse blankets; furniture coverings of leather; 
clothing for pets; pads for horse saddles; umbrella 
rings; blinkers (harness); harness fittings of iron 
(teams); harnesses for animals; harness for animals; 
harness fittings not of precious metal; walking stick 
seats; shoulder belts of leather; unfitted leather tool 
bags; chain mesh purses (not of precious metal); 
beach bags; muzzles; bridles (harnesses); halters; 
leatherboard; bands of leather; traveling trunks; 
shopping bags; straps; harness straps; leather straps 
(saddlery); straps for skates; imitation leather; 
trimmings of leather for furniture; leather straps; 
butts; curried skins; cat o'nine tails; fur coverings 
(furs for coats or decoration); stirrup leathers; parts of 
rubber for stirrups; bits for animals (harness); 
saddlery; reins; attaché cases; moleskin (imitation 
leather); fur; chamois leather other than for cleaning 
purposes; nose bags (feed bags); net bags for 
shopping (bags); casings of leather for springs; knee-
pads for horses; riding saddles; fastenings for 
saddles; card cases (notecases); traces (harness); 
valves of leather.
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 Owners

Name: FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ

Address: Pujada del Castell, 28 -, Torre Galatea, E-
17600 FIGUERAS (GIRONA), Spain

(España Fundación)

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

ה' תמוז תשע"ז - 629/06/2017



Trade Mark No. 265485 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: KRBL Limited

Address: 5190, Lahori Gate, Delhi – 110 006, India

Indian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 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

Rice; rice products; all included in class 30 אורז; מוצרי אורז; הנכללים כולם בסוג 30               
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SILK'N SILHOUETTE

Trade Mark No. 265613 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Home Skinovations Ltd שם: הום סקינוביישנס בע"מ

Address: Benyan Tabor, P.O.B. 533, Yokneam Elite, 
20692, Israel

כתובת : בניין תבור, ת.ד. 533, יקנעם עלית, 20692, ישראל

An Israeli Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Hand tools and implements, namely, hand-held 
devices for skin rejuvenation, skin tightening, 
treatment of cellulite, skin and age spots, fine lines, 
acne scars and acne treatment and reduction of fine 
lines and wrinkles to improve skin tone and texture;  
hand tools and implements for use in aesthetic 
purposes, namely, hand-held devices for the 
treatment of cellulite, skin rejuvenation, skin 
tightening, skin and age spots, fine lines and acne 
and reduction of fine lines and wrinkles to improve 
skin tone and texture; optical energy and radio 
frequency (rf) based energy devices for the treatment 
of skin tightening, skin rejuvenation and cellulite, all 
for home use.

כלים ידניים ומכשירים, דהיינו, התקנים המופעלים ידנית 
לחידוש העור, הצרת העור, לטיפול בצלוליט, כתמי גיל וכתמים 

על העור, קווים דקים, צלקות אקנה וטיפול באקנה וטיפול 
בהפחתה של קווים דקים קמטים לשיפור את גוון ומרקם העור; 
כלים ידניים ומכשירים למטרות אסתטיות, דהיינו, התקנים 
המופעלים ידנית לטיפול בצלוליט, חידוש העור, הצרת העור, 
כתמי גיל ועור, קווים דקים וצלקות אקנה, והפחתה של קווים 
דקים וקמטים ולשיפור גוון העור ומרקם העור; התקנים מבוססי 
אנרגיית תדרי רדיו (אר אף) ואנרגיה אופטית לטיפול בהצרת 
העור, חידוש העור וצלוליט, כולם לשימוש ביתי; הנכללים כולם 
בסוג  10 .                                                                       
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מנטה

Trade Mark No. 265735 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: 7 Giborey Israel St., Netanya, Israel כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, Adv.

Address: 18 He B'iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: עמית וולף, עו"ד

כתובת : רח' הא' באייר 18 ככר המדינה, תל אביב, 62093, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Stores; Convenient stores; Selling and service points; 
Advertisements; Business management and 
operation, including business management and 
operation of stores, convenient stores and selling and 
service points; Business administration, including 
business administration of stores, convenient stores 
and selling and service points; Office functions; All 
included in class 35.

חנויות; חנויות נוחות; נקודות מכירה ושרות; פרסומות; ניהול 
והפעלת עסקים, לרבות ניהול והפעלת חנויות, חנויות נוחות 
ונקודות מכירה ושרות; טיפול בעסקים, לרבות טיפול בחנויות, 
חנויות נוחות ונקודות מכירה ושרות; פעולות משרדיות; כל 

הנכלל בסוג 35.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and beverages; Serving 
food and beverages; food and beverages sales point; 
All included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; הגשת מזון ומשקאות; 
נקודות מכירת מזון ומשקאות; כל הנכלל בסוג 43.                 
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MENTA

Trade Mark No. 265765 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: 7 Giborey Israel St., Netanya, Israel כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, Adv.

Address: 18 He B'iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: עמית וולף, עו"ד

כתובת : רח' הא' באייר 18 ככר המדינה, תל אביב, 62093, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Stores; Convenient stores; Selling and service points; 
Advertisements; Business management and 
operation, including business management and 
operation of stores, convenient stores and selling and 
service points; Business administration, including 
business administration of stores, convenient stores 
and selling and service points; Office functions; All 
included in class 35.

חנויות; חנויות נוחות; נקודות מכירה ושרות; פרסומות; ניהול 
והפעלת עסקים, לרבות ניהול והפעלת חנויות, חנויות נוחות 
ונקודות מכירה ושרות; טיפול בעסקים, לרבות טיפול בחנויות, 
חנויות נוחות ונקודות מכירה ושרות; פעולות משרדיות; כל 

הנכלל בסוג 35.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and beverages; Serving 
food and beverages; food and beverages sales point; 
All included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; הגשת מזון ומשקאות; 
נקודות מכירת מזון ומשקאות; כל הנכלל בסוג 43.                  
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ARISTO

Trade Mark No. 265779 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHAKED GIL שם: שקד גיל

Address: MATALON 14, P.O.B. 6609410, TEL AVIV, 
Israel

כתובת : מטלון 14, תל אביב, 6609410, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MOSHE ELFASSI

Address: ABA HILLEL 7, RAMAT GAN, Israel

שם: משה אלפסי עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 7, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses and reading including frames only for 
sunglasses and reading glasses.

משקפי שמש ומשקפי קריאה לרבות מסגרות בלבד למשקפי 
קריאה ושמש.                                                       
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תיהא
TIHA

Trade Mark No. 266408 מספר סימן

Application Date 24/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bat - Tiha Ltd. שם: בת - תיהא בע"מ 

Address: Neriya 3123, Talmon, 7193700, Israel כתובת : נריה 3123, טלמון, 7193700, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sivan Sabban Hacohen Adv.

Address: 16 Shapira St., Rama Gan, 52506, Israel

שם: עו"ד סיוון סבן הכהן

כתובת : רח' שפירא 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preprations, soaps, preparations for beauty 
and calming the skin containning compounds based 
on natural ingridients, essential oils and/or other 
subtances. 

תכשירים  קוסמטיים, סבונים,  תכשירים ליופי והרגעת העור 
המבוססים על תרכובות המכילות חומרים טבעיים, שמנים 

אתריים ו/ או חומרים אחרים.                                             
                            

Class: 5 סוג: 5

Medicated cosmetic , nutritional supplement, 
disinfectants for the destruction of vermin, lice, and 
living organisms in humans,  herbicides for treatment, 
destruction of living organisms in humans, stimulation 
of stimuli, relax sleep and  for  feeling of relief.
.

תכשיר קוסמטי רפואי,  תוסף תזונה, חומרי חיטוי להשמדת 
רמשים, כינים,  ו- יצורים חיים בבני אדם,   קוטלי עשבים 
לטיפול, להשמדת יצורים חיים בבני אדם , לשיכוך גירויים, 

לשינה נינוחה ולתחושה קלה.                                             
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קינה לכינה
kina lakina

Trade Mark No. 266411 מספר סימן

Application Date 24/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bat - Tiha Ltd. שם: בת - תיהא בע"מ 

Address: Neriya 3123, Talmon, 7193700, Israel כתובת : נריה 3123, טלמון, 7193700, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sivan Sabban Hacohen Adv.

Address: 16 Shapira St., Rama Gan, 52506, Israel

שם: עו"ד סיוון סבן הכהן

כתובת : רח' שפירא 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products, soaps for hair softening, makes 
shiny hair, beauty, nourishing the scalp carving, 
opening curls, untangle hair knots, which are all 
based on natural ingredients and / or essential oils 
and/or other substances

 תכשירים קוסמטיים, סבונים לריכוך השיער, להענקת ברק, 
יופי, הזנה של הקרקפת, פתיחת תלתלים, פתיחת קשרים 

המבוססים על תרכובות המכילות חומרים טבעיים ו/או משמנים 
אתריים ו/או מחומרים אחרים.                                             

                                                  

Class: 5 סוג: 5

Preparations for the care and / or medical 
preparation and / or preparation Pharmaceutical for 
the destruction of lice-killing lice, nits, parasites and 
insects and / or living organisms in humans, for relief, 
relieve irritation and / or restful sleep and / or relief, 
applied topically to the scalp and / or soften the scalp 
and / or soothe the skin and / or cleaning, brushing, 
polishing or scrubbing and / or prevention of 
adhesions, complex preparations and / or other 
materials.

 תכשיר טיפולי ו/או תכשיר רפואי ו/או תכשיר רוקחות להשמדת 
כינים, קוטלי כינים, ביצי כינים, טפילים ורמשים ו/או יצורים חיים 

בבני אדם, להקלה, לשיכוך גירויים ו/או לשינה נינוחה ו/או 
תחושת הקלה, למריחה על עור הקרקפת ו/או לריכוך עור 
הקרקפת ו/או להרגעת העור ו/או לניקוי, צחצוח, מריקה או 
שפשוף ו/או למניעת הידבקויות, המורכב מתכשירים ו/או 

מחומרים אחרים.                                                             
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ארניקאר
ARNICARE

Trade Mark No. 266677 מספר סימן

Application Date 10/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BEN SHIMON FLORIS LTD. שם: בן שמעון פלוריש בע"מ

Address: P.O.B. 1306, Misgav, 2017400, Israel כתובת : ת.ד. 1306, משגב, 2017400, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products containing the Enrica plant. תכשירים קוסמטיים המכילים את צמח האנריקה.             
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תדיראן
TADIRAN

Trade Mark No. 267085 מספר סימן

Application Date 29/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TADIRAN CONSUMER AND TECHNOLOGY 
PRODUCTS LTD

שם: תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ

Address: 1 Alexander Yanai St., P.O.B. 2603, Petach 
Tikva, 4912502, Israel

כתובת : אלכסנדר ינאי 1, ת.ד. 2603, פתח תקוה, 4912502, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

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

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, installations and fixtures including 
those designated for household, commercial and 
office use (whether internal or external), for 
decorative lighting and/or for display lighting; street 
lighting, including without limitation, road lighting and 
lighting for pedestrians; Lighting apparatus, 
installations and fixtures used in fashion industry, gas 
stations and supermarkets; garden lighting; tunnel 
lighting; lighting for hospitals; lighting for parking 
areas; embedded lighting of any kind, including 
without limitation in ceiling, floor and water; lighting 
fixtures for ceiling and/or walls; solar lighting; various 
lamps, bulbs, economic bulbs, lighting points, 
projectors, led light bulbs, chandeliers, neons, 
fluorescents, all whether for internal or external 
lighting; metal HID bulbs; HPS bulbs; halogen bulbs; 
stage lighting; studio lighting; car lighting; lampposts; 
lighting for paths and lanes; ceiling fans with lighting; 
torches; parts and/or components and/or accessories 
of all the above-mentioned goods; all included in 
class 11.

התקנים, מתקנים וגופי תאורה לרבות אלה המיועדים לשימוש 
ביתי, מסחרי ומשרדי (בין אם פנימי או חיצוני), לתאורה 

דקורטיבית ו/או לתאורת תצוגה; תאורת רחוב, לרבות תאורת 
כביש ותאורה המיועדת להולכי רגל; התקנים, מתקנים וגופי 
תאורה המיועדים לשימוש בתעשיית האופנה, בתחנות דלק 
ובמרכזי מזון; תאורת גינה; תאורה למנהרות; תאורה לבתי 
חולים; תאורה לחניונים; תאורה שקועה מכל סוג, לרבות 

בתקרה ברצפה ובמים; תאורה צמודת תקרה ו/או קיר; תאורה 
סולארית; מגוון מנורות, נורות, נורות חסכוניות, נקודות מאור, 
פרוז'קטורים, נורות לד, נברשות, ניאונים, פלורוסנטים, הכל בין 
אם לתאורת פנים או חוץ; נורות מטל הייד; נורות נל"ג; נורות 
הלוגן; תאורת במה; תאורת סטודיו; תאורת רכב; עמודי 

תאורה; תאורה להארת מסלולים ונתיבים; מאווררי תקרה עם 
תאורה; פנסים; חלקים ו/או רכיבים ו/או אביזרים עבור כל 

הטובין הנ"ל; כולם נכללים בסוג 11.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ה' תמוז תשע"ז - 1529/06/2017



Trade Mark No. 267809 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vega Vegan Products LTD שם: וגה מוצרים טבעוניים בע"מ

Address: 3 Bazelet, P.O.B. 12412, Tzur Yigal, 4486200, 
Israel

כתובת : בזלת 3, ת.ד. 12412, צור יגאל, 4486200, ישראל

חברה פרטית

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: 29 סוג: 29

Meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and .vegetables; jellies, jams, compotes; edible 
oils and fats.

 תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; 
ריבות, מרקחות, לפתנים; שמני ושומני מאכל.                       

                                  

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastries and confectionery; edible ices; sugar, 
treacle, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices.

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות; 
סוכר; נופת; אבקת אפייה; מלח; חרדל, חומץ, רטבים (נותני 
טעם); תבלינים.                                                               

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 1629/06/2017



Trade Mark No. 268241 מספר סימן

Application Date 23/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215823 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 134050493 צרפת מספר: 134050493

Dated 27/11/2013 (Section 16) מיום 27/11/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: PRODWAYS

Address: 19 rue du 4 Septembre, F-75002 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: 7 סוג: 7

Machines for manufacturing of three-dimensional 
objects, namely, three dimensional (3d) printer.

Class: 9 סוג: 9

Electromechanical and optical apparatus and 
instruments for implementing a manufacturing 
process.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/11/2013, No. 13 4 050 493 צרפת, 27/11/2013, מספר 493 050 4 13

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 1729/06/2017



Trade Mark No. 268348 מספר סימן

Application Date 18/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Brill Shoe Industries Ltd. שם: בריל תעשיות נעליים בע"מ

Address: 20 Ya'akov Friman, Rishon LeZion, 75358, 
Israel

כתובת : יעקב פריימן 20, ראשון לציון, 75358, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הלבשה תחתונה הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים 
כולם בסוג 25.         

ה' תמוז תשע"ז - 1829/06/2017



Trade Mark No. 268417 מספר סימן

Application Date 28/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0441833 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 1929/06/2017



Class: 25 סוג: 25

Knit-woven clothing; -other knit-woven manufactured 
goods and their parts, namely, woven and knitted 
garment products, i.e. Headgear; namely, bathing 
caps, berets, cap peaks, caps [headwear], hat 
frames [skeletons], hats, headgear for wear, 
mantillas, mitres [hatsj/miters [hats], shower caps, 
skull caps, top hats, turbans, visors [headwear], 
wimples; Clothing, namely, aprons [clothing], ascots, 
babies' pants [clothing], bandanas [neckerchiefs], 
bath robes, bathing trunks/bathing drawers, bathing 
suits/swimsuits, beach clothes, belts [clothing], bibs, 
not of paper, boas [necklets], bodices [lingerie], 
brassieres, breeches for wear, camisoles, chasubles, 
clothing for gymnastics, clothing, clothing of 
imitations of leather, clothing of leather, coats, collar 
protectors, collars [clothing/shoulder wraps, 
combinations [clothing], corselets, corsets 
[underclothing], cuffs/wristbands [clothing], cyclists' 
clothing, detachable collars, dress shields, dresses, 
dressing gowns, ear muffs [clothing], fishing vests, 
footmuffs, not electrically heated, fur stoles, furs 
[clothing], gabardines [clothing], garters, girdles, 
gloves [clothing], headbands [clothing], heelpieces 
for stockings, hoods [clothing], hosiery, jackets 
[clothing], jerseys [clothing], jumper dresses/pinafore 
dresses, knitwear [clothing], layettes [clothing], 
leggings [trousers], leggings [leg warmers]/leg 
warmers, liveries, maniples, masquerade .costumes, 
mittens, money belts [clothing], motorists' clothing, 
muffs [clothing], neckties, outerclothing, 
overalls/smocks, overcoats/topcoats, pants/drawers 
[clothing], paper clothing, paper hats [clothing], 
parkas, pelerines, pelisses, petticoats, pocket 
squares, pockets for clothing, ponchos, 
pullovers/jumpers [pullovers], pyjamas/pajamas 
(Ant.), ready-made linings [parts of clothing], ready-
made clothing, saris, sarongs, sashes for wear, 
scarves/scarfs, shawls, shirt yokes, shirt fronts, 
shirts, short-sleeve shirts, singlets/sports jerseys, ski 
gloves, skirts, skorts, sleep masks, slips 
[undergarments], sock suspenders, socks, 
spats/gaiters, stocking suspenders, stockings, sweat-
absorbent stockings, stuff jackets [clothing], suits, 
suspenders/braces for clothing [suspenders], sweat-
absorbent underclothing [underwear]/anti-sweat 
underclothing/anti-sweat underwear, sweaters, 
teddies [undergarments], tee-shirts, tights, togas, 
trouser straps/gaiter straps, trousers, underpants, 
underwear/body linen [garmentsj/underclothing, 
uniforms, veils [clothing], waistcoats/vests, 
waterproof clothing, wetsuits for water-skiing; 
Footwear, namely, bath sandals, bath slippers, beach 
shoes, boot uppers, boots, boots for sports, esparto 
shoes or sandals, fittings of metal for footwear, 
football shoes/football boots, footwear, footwear 
uppers, galoshes/goloshes, gymnastic shoes, half-
boots, heelpieces for footwear, heels, inner soles, 
lace boots, non¬slipping devices for footwear, 
sandals, shoes, ski boots, slippers, soles for 
footwear, sports shoes, studs for football boots, tips 
for footwear, welts for footwear, wooden shoes; all 
included in class 25.

ה' תמוז תשע"ז - 2029/06/2017



 Owners

Name: Seven Licensing Company, SARL

Address: 4 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, 
Luxembourg

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

ה' תמוז תשע"ז - 2129/06/2017



DIGITAL ARTS NETWORK

Trade Mark No. 268712 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; paper and cardboard for use in 
advertising, promotional and marketing activities; 
printed matter; advertising materials, promotional 
materials; marketing materials; display materials; 
photographs; stationery; books; magazines; journals; 
periodicals; calendars; diaries; greetings cards; 
posters; prints; postcards; pencils, pens; signboards 
and signs; stickers; decalcomanias, banners and wall 
hangings; web pages downloaded from the Internet 
in the form of printed matter.

נייר וקרטון; נייר וקרטון לשימוש בפעילויות פרסום, קידום 
מכירות ושיווק; דברי דפוס; חומרי פרסום, חומרי קידום מכירות; 
חומרי שיווק; חומרי תצוגה; צילומים; כתיבה; ספרים; מגזינים; 

כתבי עת; כתבי עת; לוחות שנה; יומנים; כרטיסי ברכה; 
פוסטרים; הדפסים; גלויות; עפרונות, עטים; שלטים וסימנים; 
מדבקות; דקלוקמניה,  באנרים ושטיחי קיר; דפי אינטרנט 

שהורדו מהאינטרנט בצורה של חומר מודפס.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; marketing services; production 
and dissemination of advertising matter; business 
assistance for commercial and industrial companies; 
business management and business organisation, 
consultancy and assistance; business information; 
commercial information; business research; statistical 
information and processing; data processing; sales 
promotion; purchase for others of advertising space; 
rental of advertising space; purchase for others of 
publicity and advertising materials; and rental of 
publicity and advertising materials; direct mail 
advertising; market research; opinion polling; 
organisation of exhibitions; radio, television, billboard 
and press advertising; publicity and promotional 
services; advertising agency services; marketing 
agency services; media planning and buying; 
business services relating to the provision of 
sponsorship; business services relating to the 
provision of sponsorship for television commercials 
and programmes; sponsorship search; market 
analysis; accounting; document reproduction; 
employment agency services; rental of office 
machines and office equipment; provision of the 
aforesaid services on-line from a computer database 
or on the Internet; compilation of advertisements for 
use as web pages on the Internet; information, 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid services; design services relating to 
advertising, promotional and marketing activities

שרותי פרסום; שירותי שיווק; ייצור והפצה של חומר פרסום; 
סיוע עסקי לחברות מסחריות ותעשייתיות; ניהול עסקי וארגון 

עסקי, ייעוץ וסיוע; מידע עסקי; מידע מסחרי; מחקר עסקי; מידע 
סטטיסטי ועיבודו; עיבוד נתונים; קידום מכירות; רכישה עבור 
אחרים של שטחי פרסום; השכרת שטחי פרסום; רכישה עבור 
אחרים של חומרי פרסום ופרסום; השכרה של חומרי פרסום 
ופרסום; פרסום בדיוור ישיר; מחקר שוק; סקרי דעת קהל; 

ארגון תערוכות; רדיו, טלוויזיה, שלטי חוצות ופרסום לעיתונות; 
שירותי פרסום וקידום מכירות; שירותי משרד פרסום; שירותי 
סוכנות שיווק; תכנון ורכש של מדיה; שירותים עסקיים הנוגעים 
למתן החסות; שירותים עסקיים הנוגעים למתן חסות לפרסומות 

בטלוויזיה ותוכניות; חיפוש חסות; ניתוח שוק; חשבונאות; 
רפרודוקציה של מסמך; שירותי סוכנות תעסוקה; השכרה של 
מכונות למשרד וציוד משרדי; מתן שירותים מקוונים מבסיס 

נתונים במחשב או באינטרנט; אוסף של פרסומות לשימוש כדפי 
אינטרנט ברשת האינטרנט; מידע, ייעוץ ושירותי ייעוץ הנוגעים 
לשירותים כאמור;  שירותי עיצוב הנוגעים לפעילות פרסום, 

קידום מכירות ושיווק                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

ה' תמוז תשע"ז - 2229/06/2017



 Owners

Name: Omnicom International Holdings Inc.

Address: 720 California Street, San Francisco, California, 
94108, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; radio broadcasting; cable 
television broadcasting; computer-aided transmission 
of messages and images; transmission of messages; 
electronic bulletin board services 
(telecommunications services); teleconferencing 
services; providing telecommunication channels for 
teleshopping sources; communications by computer 
terminals; message sending; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing access to databases; 
providing Internet chat rooms; information about 
telecommunications; communications by telephone; 
cellular telephone communication; electronic mail; 
telecommunications routing and junction services; 
radio and television communication services; news 
and information agency services; information, 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid

שידורי טלוויזיה; שידורי רדיו; שידורי טלוויזיה בכבלים; שידור 
בעזרת מחשב של הודעות ותמונות; העברת מסרים; שירותי 

לוח מודעות אלקטרוני (שירותי תקשורת); שירותי שיחות ועידה 
בוידיאו; מתן ערוצי תקשורת עבור מקורות רכישה אונליין; 
תקשורת ידי שרתי מחשב; שליחת הודעה; מתן חיבורי 

תקשורת לרשת מחשבים גלובלית; מתן גישה למאגרי מידע; 
אספקת חדרי צ׳אט באינטרנט; מידע על תקשורת; תקשורת 
טלפונית; תקשורת באמצעות טלפון סלולרי; דואר אלקטרוני; 
שירותי טלקומוניקציה ניתוב ומצמת; שירותי תקשורת טלוויזיה 
ורדיו; שירותי סוכנות חדשות ומידע; מידע, ייעוץ ושירותי ייעוץ 
הנוגעים לאמור לעיל.                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Publishing of books and magazines; workshops, 
forums, seminars and training in the field of 
advertising; marketing and marketing 
communications;  sporting and cultural activities; 
arranging of seminars; conducting of seminars; 
organising events for cultural purposes; organising 
social events; organising events for entertainment 
purposes; information, consultancy and advisory 
services relating to the aforesaid services.

פרסום ספרים ומגזינים; סדנאות, פורומים, סמינרים והדרכות 
בתחום הפרסום; שיווק ותקשורת שיווקית ;פעילויות ספורט 
ותרבות; ארגון של סמינרים; עריכת סמינרים; ארגון אירועים 
למטרות תרבותיות; ארגון אירועים חברתיים; ארגון אירועים 
למטרות בידור; מידע, ייעוץ ושירותי ייעוץ הנוגעים לשירותים 
כאמור.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 42 סוג: 42

Design services;  new product development services; 
graphic design services;  information, consultancy 
and advisory services relating to the aforesaid 
services.

שירותי עיצוב;  שירותי פיתוח מוצר חדשים; שירותי עיצוב גרפי; 
 מידע, ייעוץ ושירותי ייעוץ הנוגעים לשירותים כאמור.

                                                                                     
              

ה' תמוז תשע"ז - 2329/06/2017



Trade Mark No. 270031 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michael Benin שם: מיכאל בנין

Address: Wolfson 33, Rishon le Zion, Israel כתובת : וולפסון 33, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision of commercial and business contact 
information; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; business 
management consultancy; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; marketing; business intermediary and 
advisory services; commercial intermediation 
services. 

אספקת פרטי יצירת קשר עסקיים ומסחריים; ארגון תערוכות 
למטרות מסחר או פרסום; ייעוץ לניהול עסקי; ניהול מו״מ 

מסחרי וביצוע עסקאות מסחריות עבור אחרים; שיווק; שירותי 
תיווך וייעוץ עסקיים< שירותי תיווך מסחריים.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 2429/06/2017



TWINLOCK

Trade Mark No. 270680 מספר סימן

Application Date 14/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ROLEX SA

Address: Rue Francois-Dussaud 3-5-7,, Geneva, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clock and watchmaking, namely watches, 
wristwatches, components for clock and 
watchmaking articles and accessories for clock and 
watchmaking articles not included in other classes, 
clocks and other chronometric instruments, 
chronometers, chronographs (clock and 
watchmaking), apparatuses for timing sports events, 
apparatuses and instruments to measure and record 
the time not included in other classes; watch straps,  
dials (clock and watchmaking),  boxes and 
presentation cases for clock and watchmaking, watch 
movements and parts thereof; all included in class 14

שעונים ושענות, במיוחד שעונים, שעוני יד, רכיבים עבור 
מכשירי ואביזרי שעונים ושענות, מכשירי שענות שאינם כלולים 

בסוגים אחרים,  שעונים ומכשירים למדידת זמן אחרים, 
כרונומטרים, כרונוגרפים (שעונים ושענות), מכשירים לתזמון 
אירועי ספורט, מכשירים וכלים למדידה ותיעוד הזמן שאינם 

כלולים בסוגים אחרים; רצועות שעון, מחוגים (שעונים ושענות), 
קופסאות ותיבות תצוגה לשעונים ושענות, מנגנוני שעון וחלקים 
עבורם; הנכללים כולם בסוג 14                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ה' תמוז תשע"ז - 2529/06/2017



LATERAL RELIEF CUT

Trade Mark No. 270685 מספר סימן

Application Date 14/12/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 670268 שוויץ מספר: 670268

Dated 04/03/2015 (Section 16) מיום 04/03/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Synthes GmbH

Address: Eimattstrasse 3, 4436 Oberdorf, 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: 10 סוג: 10

Cephalomedullary nails. מסמרים ספלומדולרים.         

ה' תמוז תשע"ז - 2629/06/2017



HOPEFULLEST

Trade Mark No. 270896 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer, 
diabetes, respiratory illnesses, cardiovascular 
illnesses, gastroenterology illnesses; medical 
reagents; infant formula; nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול בסרטן, בסוכרת, במחלות בדרכי 
הנשימה, במחלות קרדיוואסקולריות, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; מגיבים רפואיים; פורמולה לתינוקות; תוספי 
תזונה; מיתכונים לעיניים; טיפות עיניים מסככות לעדשות מגע; 
טיפולים ותכשירים לטיפול בעיניים, דהיינו טיפות עיניים.          
                                                                                    

                                    

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global 
citizenship, corporate responsibility programs and 
healthcare topics, medical conditions, products and 
treatments, community and environmental issues

דברי דפוס, דהיינו עלונים, חוברות, דפי ידיעות ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובאלית, תכניות אחריות תאגידית ונושאי 
שמירה על הבריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי 
קהילה וסביבה.                                                               

                                                                        

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional supplements namely protein, 
mineral and vitamin based drinks; milk, yogurt, soy, 
almond, rice, coconut and milk replacement based 
beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; milk, yogurt, soy, almond, rice, 
coconut and milk replacement based shakes; protein-
based, nutrient-dense snack bars made from fruit, 
vegetables and meat.

תוספי תזונה נוזליים, דהיינו, משקאות מבוססי פרוטאין, 
מינרלים וויטמינים; משקאות מבוססי חלב, יוגורט, סויה, 
שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב המכילים חומרי תזונה 

מועשרים לשימוש כחטיף בריאות; שייקים מבוססי חלב, יוגורט, 
סויה, שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב; מקלות חטיפים על 

בסיס חלבון, עשירים בחומרי תזונה.                                     
                                                                                    

                                    

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs.

קידום מודעות הציבור ותמיכה (לרבות ברעיון במדיניות) בתחום 
הבריאות, אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית 

תאגידית                                   

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and/or nutritional information 
regarding global citizenship and corporate social 
responsibility programs; providing health information 
services, namely, providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of 
nutrition, vascular, diabetes, molecular and 
diagnostic diagnosis and treatment; providing 
information about health and wellness through a 
website and social medical outlets; providing medical 
and nutritional information regarding global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ו/או תזונתי הנוגע לאזרחות גלובאלית 
ותכניות אחריות חברתית תאגידית; אספקת שירותי מידע 

בריאותי, דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים 
ומטופלים בנושאים של תזונה, כלי דם, סכרת, אבחונים 

וטיפולים מולקולריים ואבחוניים; אספקת מידע בנוגע לבריאות 
ושלומות באמצעות אתר אינטרנט וכלי תקשורת חברתית; 

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית באמצעות אתר אינטרנט וכלי 

תקשורת חברתית.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ה' תמוז תשע"ז - 2729/06/2017



 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: 45 סוג: 45

Promoting global citizenship and corporate social 
responsibility programs that promote innovation, 
science, access to health care, community 
involvement, safeguarding the environment, wellness 
and health; providing information (not medical and/or 
nutritional) regarding global citizenship and corporate 
social responsibility programs. 

קידום אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית תאגידית 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

קהילתית, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות; אספקת מידע 
(שאינו רפואי ו/או תזונתי) הנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית.                                                 
                                                                                    

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 2829/06/2017



GRACEFULLEST

Trade Mark No. 270902 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer, 
diabetes, respiratory illnesses, cardiovascular 
illnesses, gastroenterology illnesses; medical 
reagents; infant formula; nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול בסרטן, בסוכרת, במחלות בדרכי 
הנשימה, במחלות קרדיוואסקולריות, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; מגיבים רפואיים; פורמולה לתינוקות; תוספי 
תזונה; מיתכונים לעיניים; טיפות עיניים מסככות לעדשות מגע; 
טיפולים ותכשירים לטיפול בעיניים, דהיינו טיפות עיניים.          
                                                                                    

                                  

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global 
citizenship, corporate responsibility programs and 
healthcare topics, medical conditions, products and 
treatments, community and environmental issues. 

דברי דפוס, דהיינו עלונים, חוברות, דפי ידיעות ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובאלית, תכניות אחריות תאגידית ונושאי 
שמירה על הבריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי 
קהילה וסביבה.                                                                

                                                                      

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional supplements namely protein, 
mineral and vitamin based drinks; milk, yogurt, soy, 
almond, rice, coconut and milk replacement based 
beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; milk, yogurt, soy, almond, rice, 
coconut and milk replacement based shakes; protein-
based, nutrient-dense snack bars made from fruit, 
vegetables and meat.

תוספי תזונה נוזליים, דהיינו, משקאות מבוססי פרוטאין, 
מינרלים וויטמינים; משקאות מבוססי חלב, יוגורט, סויה, 
שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב המכילים חומרי תזונה 

מועשרים לשימוש כחטיף בריאות; שייקים מבוססי חלב, יוגורט, 
סויה, שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב; מקלות חטיפים על 

בסיס חלבון, עשירים בחומרי תזונה.                                     
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs.                                               

קידום מודעות הציבור ותמיכה (לרבות ברעיון במדיניות) בתחום 
הבריאות, אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית 

תאגידית.                              
 
  

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and/or nutritional information 
regarding global citizenship and corporate social 
responsibility programs; providing health information 
services, namely, providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of 
nutrition, vascular, diabetes, molecular and 
diagnostic diagnosis and treatment; providing 
information about health and wellness through a 
website and social medical outlets; providing medical 
and nutritional information regarding global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ו/או תזונתי הנוגע לאזרחות גלובאלית 
ותכניות אחריות חברתית תאגידית; אספקת שירותי מידע 

בריאותי, דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים 
ומטופלים בנושאים של תזונה, כלי דם, סכרת, אבחונים 

וטיפולים מולקולריים ואבחוניים; אספקת מידע בנוגע לבריאות 
ושלומות באמצעות אתר אינטרנט וכלי תקשורת חברתית; 

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית באמצעות אתר אינטרנט וכלי 

תקשורת חברתית.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ה' תמוז תשע"ז - 2929/06/2017



 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: 45 סוג: 45

Promoting global citizenship and corporate social 
responsibility programs that promote innovation, 
science, access to health care, community 
involvement, safeguarding the environment, wellness 
and health; providing information (not medical and/or 
nutritional) regarding global citizenship and corporate 
social responsibility programs. 

קידום אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית תאגידית 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

קהילתית, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות; אספקת מידע 
(שאינו רפואי ו/או תזונתי) הנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית.                                                 
                                                                                    

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 3029/06/2017



SKILLFULLEST

Trade Mark No. 270915 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer, 
diabetes, respiratory illnesses, cardiovascular 
illnesses, gastroenterology illnesses; medical 
reagents; infant formula; nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול בסרטן, בסוכרת, במחלות בדרכי 
הנשימה, במחלות קרדיוואסקולריות, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; מגיבים רפואיים; פורמולה לתינוקות; תוספי 
תזונה; מיתכונים לעיניים; טיפות עיניים מסככות לעדשות מגע; 
טיפולים ותכשירים לטיפול בעיניים, דהיינו טיפות עיניים.          
                                                                                    

                              

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global 
citizenship, corporate responsibility programs and 
healthcare topics, medical conditions, products and 
treatments, community and environmental issues

דברי דפוס, דהיינו עלונים, חוברות, דפי ידיעות  ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובאלית, תכניות אחריות תאגידית ונושאי 
שמירה על הבריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי 
קהילה וסביבה.                                                               

                                                                

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional supplements namely protein, 
mineral and vitamin based drinks; milk, yogurt, soy, 
almond, rice, coconut and milk replacement based 
beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; milk, yogurt, soy, almond, rice, 
coconut and milk replacement based shakes; protein-
based, nutrient-dense snack bars made from fruit, 
vegetables and meat.

תוספי תזונה נוזליים, דהיינו, משקאות מבוססי פרוטאין, 
מינרלים וויטמינים; משקאות מבוססי חלב, יוגורט, סויה, 
שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב המכילים חומרי תזונה 

מועשרים לשימוש כחטיף בריאות; שייקים מבוססי חלב, יוגורט, 
סויה, שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב; מקלות חטיפים על 

בסיס חלבון, עשירים בחומרי תזונה.                                     
                                                                                    

                              

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs.

קידום מודעות הציבור ותמיכה (לרבות ברעיון במדיניות) בתחום 
הבריאות, אזרחות גלובאלית ותכניות  אחריות חברתית 

תאגידית.                                

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and/or nutritional information 
regarding global citizenship and corporate social 
responsibility programs; providing health information 
services, namely, providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of 
nutrition, vascular, diabetes, molecular and 
diagnostic diagnosis and treatment; providing 
information about health and wellness through a 
website and social medical outlets; providing medical 
and nutritional information regarding global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ו/או תזונתי הנוגע לאזרחות גלובאלית 
ותכניות אחריות חברתית תאגידית; אספקת שירותי מידע 

בריאותי, דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים 
ומטופלים בנושאים של תזונה, כלי דם, סכרת, אבחונים 

וטיפולים מולקולריים ואבחוניים; אספקת מידע בנוגע לבריאות 
ושלומות באמצעות אתר אינטרנט וכלי תקשורת חברתית; 

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית באמצעות אתר אינטרנט וכלי 

תקשורת חברתית.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

ה' תמוז תשע"ז - 3129/06/2017



 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: 45 סוג: 45

Promoting global citizenship and corporate social 
responsibility programs that promote innovation, 
science, access to health care, community 
involvement, safeguarding the environment, wellness 
and health; providing information (not medical and/or 
nutritional) regarding global citizenship and corporate 
social responsibility programs. 

קידום אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית תאגידית 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

קהילתית, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות; אספקת מידע 
(שאינו רפואי ו/או תזונתי) הנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית.                                                
                                                                                    

                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 3229/06/2017



JOYFULLEST

Trade Mark No. 270917 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer, 
diabetes, respiratory illnesses, cardiovascular 
illnesses, gastroenterology illnesses; medical 
reagents; infant formula; nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול בסרטן, בסוכרת, במחלות בדרכי 
הנשימה, במחלות קרדיוואסקולריות, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; מגיבים רפואיים; פורמולה לתינוקות; תוספי 
תזונה; מיתכונים לעיניים; טיפות עיניים מסככות לעדשות מגע; 
טיפולים ותכשירים לטיפול בעיניים, דהיינו טיפות עיניים.           
                                                                                    

                                    

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global 
citizenship, corporate responsibility programs and 
healthcare topics, medical conditions, products and 
treatments, community and environmental issues. 

דברי דפוס, דהיינו עלונים, חוברות, דפי ידיעות  ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובאלית, תכניות אחריות תאגידית ונושאי 
שמירה על הבריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי 
קהילה וסביבה.                                                               

                                                                  

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional supplements namely protein, 
mineral and vitamin based drinks; milk, yogurt, soy, 
almond, rice, coconut and milk replacement based 
beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; milk, yogurt, soy, almond, rice, 
coconut and milk replacement based shakes; protein-
based, nutrient-dense snack bars made from fruit, 
vegetables and meat.

תוספי תזונה נוזליים, דהיינו, משקאות מבוססי פרוטאין, 
מינרלים וויטמינים; משקאות מבוססי חלב, יוגורט, סויה, 
שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב המכילים חומרי תזונה 

מועשרים לשימוש כחטיף בריאות; שייקים מבוססי חלב, יוגורט, 
סויה, שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב; מקלות חטיפים על 

בסיס חלבון, עשירים בחומרי תזונה.                                     
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs.

קידום מודעות הציבור ותמיכה (לרבות ברעיון במדיניות) בתחום 
הבריאות, אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית 

תאגידית.                                       

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and/or nutritional information 
regarding global citizenship and corporate social 
responsibility programs; providing health information 
services, namely, providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of 
nutrition, vascular, diabetes, molecular and 
diagnostic diagnosis and treatment; providing 
information about health and wellness through a 
website and social medical outlets; providing medical 
and nutritional information regarding global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ו/או תזונתי הנוגע לאזרחות גלובאלית 
ותכניות אחריות חברתית תאגידית; אספקת שירותי מידע 

בריאותי, דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים 
ומטופלים בנושאים של תזונה, כלי דם, סכרת, אבחונים 

וטיפולים מולקולריים ואבחוניים; אספקת מידע בנוגע לבריאות 
ושלומות באמצעות אתר אינטרנט וכלי תקשורת חברתית; 

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית באמצעות אתר אינטרנט וכלי 

תקשורת חברתית.                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ה' תמוז תשע"ז - 3329/06/2017



 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: 45 סוג: 45

Promoting global citizenship and corporate social 
responsibility programs that promote innovation, 
science, access to health care, community 
involvement, safeguarding the environment, wellness 
and health; providing information (not medical and/or 
nutritional) regarding global citizenship and corporate 
social responsibility programs. 

קידום אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית תאגידית 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

קהילתית, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות; אספקת מידע 
(שאינו רפואי ו/או תזונתי) הנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית.                                                
                                                                                    

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 3429/06/2017



PLAYFULLEST

Trade Mark No. 270918 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer, 
diabetes, respiratory illnesses, cardiovascular 
illnesses, gastroenterology illnesses; medical 
reagents; infant formula; nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול בסרטן, בסוכרת, במחלות בדרכי 
הנשימה, במחלות קרדיוואסקולריות, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; מגיבים רפואיים; פורמולה לתינוקות; תוספי 
תזונה; מיתכונים לעיניים; טיפות עיניים מסככות לעדשות מגע; 
טיפולים ותכשירים לטיפול בעיניים, דהיינו טיפות עיניים.           
                                                                                    

                                  

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global 
citizenship, corporate responsibility programs and 
healthcare topics, medical conditions, products and 
treatments, community and environmental issues. 

דברי דפוס, דהיינו עלונים, חוברות, דפי ידיעות ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובאלית, תכניות אחריות תאגידית ונושאי 
שמירה על הבריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי 
קהילה וסביבה.                                                                

                                                                            

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional supplements namely protein, 
mineral and vitamin based drinks; milk, yogurt, soy, 
almond, rice, coconut and milk replacement based 
beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; milk, yogurt, soy, almond, rice, 
coconut and milk replacement based shakes; protein-
based, nutrient-dense snack bars made from fruit, 
vegetables and meat.

תוספי תזונה נוזליים, דהיינו, משקאות מבוססי פרוטאין, 
מינרלים וויטמינים; משקאות מבוססי חלב, יוגורט, סויה, 
שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב המכילים חומרי תזונה 

מועשרים לשימוש כחטיף בריאות; שייקים מבוססי חלב, יוגורט, 
סויה, שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב; מקלות חטיפים על 
בסיס חלבון, עשירים בחומרי תזונה.                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs.

קידום מודעות הציבור ותמיכה (לרבות ברעיון במדיניות) בתחום 
הבריאות, אזרחות גלובאלית ותכניות  אחריות חברתית 

תאגידית.                                

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and/or nutritional information 
regarding global citizenship and corporate social 
responsibility programs; providing health information 
services, namely, providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of 
nutrition, vascular, diabetes, molecular and 
diagnostic diagnosis and treatment; providing 
information about health and wellness through a 
website and social medical outlets; providing medical 
and nutritional information regarding global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ו/או תזונתי הנוגע לאזרחות גלובאלית 
ותכניות אחריות חברתית תאגידית; אספקת שירותי מידע 

בריאותי, דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים 
ומטופלים בנושאים של תזונה, כלי דם, סכרת, אבחונים 

וטיפולים מולקולריים ואבחוניים; אספקת מידע בנוגע לבריאות 
ושלומות באמצעות אתר אינטרנט וכלי תקשורת חברתית; 

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית באמצעות אתר אינטרנט וכלי 

תקשורת חברתית.                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ה' תמוז תשע"ז - 3529/06/2017



 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: 45 סוג: 45

Promoting global citizenship and corporate social 
responsibility programs that promote innovation, 
science, access to health care, community 
involvement, safeguarding the environment, wellness 
and health; providing information (not medical and/or 
nutritional) regarding global citizenship and corporate 
social responsibility programs. 

קידום אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית תאגידית 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

קהילתית, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות; אספקת מידע 
(שאינו רפואי ו/או תזונתי) הנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית.                                                 
                                                                                    

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 3629/06/2017



PEACEFULLEST

Trade Mark No. 270934 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer, 
diabetes, respiratory illnesses, cardiovascular 
illnesses, gastroenterology illnesses; medical 
reagents; infant formula; nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול בסרטן, בסוכרת, במחלות בדרכי 
הנשימה, במחלות קרדיוואסקולריות, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; מגיבים רפואיים; פורמולה לתינוקות; תוספי 
תזונה; מיתכונים לעיניים; טיפות עיניים מסככות לעדשות מגע; 
טיפולים ותכשירים לטיפול בעיניים, דהיינו טיפות עיניים.           
                                                                                     

                                      

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global 
citizenship, corporate responsibility programs and 
healthcare topics, medical conditions, products and 
treatments, community and environmental issues.      
                                                      

דברי דפוס, דהיינו עלונים, חוברות, דפי ידיעות ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובאלית, תכניות אחריות תאגידית ונושאי 
שמירה על הבריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי 
קהילה וסביבה.                                                                

                            

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional supplements namely protein, 
mineral and vitamin based drinks; milk, yogurt, soy, 
almond, rice, coconut and milk replacement based 
beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; milk, yogurt, soy, almond, rice, 
coconut and milk replacement based shakes; protein-
based, nutrient-dense snack bars made from fruit, 
vegetables and meat.

תוספי תזונה נוזליים, דהיינו, משקאות מבוססי פרוטאין, 
מינרלים וויטמינים; משקאות מבוססי חלב, יוגורט, סויה, 
שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב המכילים חומרי תזונה 

מועשרים לשימוש כחטיף בריאות; שייקים מבוססי חלב, יוגורט, 
סויה, שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב; מקלות חטיפים על 
בסיס חלבון, עשירים בחומרי תזונה.                                    
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs.

קידום מודעות הציבור ותמיכה (לרבות ברעיון במדיניות) בתחום 
הבריאות, אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית 

תאגידית.                                       

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and/or nutritional information 
regarding global citizenship and corporate social 
responsibility programs; providing health information 
services, namely, providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of 
nutrition, vascular, diabetes, molecular and 
diagnostic diagnosis and treatment; providing 
information about health and wellness through a 
website and social medical outlets; providing medical 
and nutritional information regarding global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ו/או תזונתי הנוגע לאזרחות גלובאלית 
ותכניות אחריות חברתית תאגידית; אספקת שירותי מידע 

בריאותי, דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים 
ומטופלים בנושאים של תזונה, כלי דם, סכרת, אבחונים 

וטיפולים מולקולריים ואבחוניים; אספקת מידע בנוגע לבריאות 
ושלומות באמצעות אתר אינטרנט וכלי תקשורת חברתית; 

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית באמצעות אתר אינטרנט וכלי 

תקשורת חברתית.                                                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ה' תמוז תשע"ז - 3729/06/2017



 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: 45 סוג: 45

Promoting global citizenship and corporate social 
responsibility programs that promote innovation, 
science, access to health care, community 
involvement, safeguarding the environment, wellness 
and health; providing information (not medical and/or 
nutritional) regarding global citizenship and corporate 
social responsibility programs

קידום אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית תאגידית 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

קהילתית, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות; אספקת מידע 
(שאינו רפואי ו/או תזונתי) הנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית.                                                 
                                                                                    

                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 3829/06/2017



SOULFULLEST

Trade Mark No. 270935 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of cancer, 
diabetes, respiratory illnesses, cardiovascular 
illnesses, gastroenterology illnesses; medical 
reagents; infant formula; nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים לטיפול בסרטן, בסוכרת, במחלות בדרכי 
הנשימה, במחלות קרדיוואסקולריות, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; מגיבים רפואיים; פורמולה לתינוקות; תוספי 
תזונה; מיתכונים לעיניים; טיפות עיניים מסככות לעדשות מגע; 
טיפולים ותכשירים לטיפול בעיניים, דהיינו טיפות עיניים.           
                                                                                    

                                        

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global 
citizenship, corporate responsibility programs and 
healthcare topics, medical conditions, products and 
treatments, community and environmental issues

דברי דפוס, דהיינו עלונים, חוברות, דפי ידיעות  ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובאלית, תכניות אחריות תאגידית ונושאי 
שמירה על הבריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי 

קהילה וסביבה.
 

                                                                                     
                            

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional supplements namely protein, 
mineral and vitamin based drinks; milk, yogurt, soy, 
almond, rice, coconut and milk replacement based 
beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; milk, yogurt, soy, almond, rice, 
coconut and milk replacement based shakes; protein-
based, nutrient-dense snack bars made from fruit, 
vegetables and meat.

תוספי תזונה נוזליים, דהיינו, משקאות מבוססי פרוטאין, 
מינרלים וויטמינים; משקאות מבוססי חלב, יוגורט, סויה, 
שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב המכילים חומרי תזונה 

מועשרים לשימוש כחטיף בריאות; שייקים מבוססי חלב, יוגורט, 
סויה, שקדים, אורז, קוקוס ותחליפי חלב; מקלות חטיפים על 

בסיס חלבון, עשירים בחומרי תזונה.                                     
                                                                                    

                                    

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs.

קידום מודעות הציבור ותמיכה (לרבות ברעיון במדיניות) בתחום 
הבריאות, אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית 

תאגידית.                                     

Class: 44 סוג: 44

Providing medical and/or nutritional information 
regarding global citizenship and corporate social 
responsibility programs; providing health information 
services, namely, providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of 
nutrition, vascular, diabetes, molecular and 
diagnostic diagnosis and treatment; providing 
information about health and wellness through a 
website and social medical outlets; providing medical 
and nutritional information regarding global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ו/או תזונתי הנוגע לאזרחות גלובאלית 
ותכניות אחריות חברתית תאגידית; אספקת שירותי מידע 

בריאותי, דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים 
ומטופלים בנושאים של תזונה, כלי דם, סכרת, אבחונים 

וטיפולים מולקולריים ואבחוניים; אספקת מידע בנוגע לבריאות 
ושלומות באמצעות אתר אינטרנט וכלי תקשורת חברתית; 

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית באמצעות אתר אינטרנט וכלי 

תקשורת חברתית.                                                            
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 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: 45 סוג: 45

Promoting global citizenship and corporate social 
responsibility programs that promote innovation, 
science, access to health care, community 
involvement, safeguarding the environment, wellness 
and health; providing information (not medical and/or 
nutritional) regarding global citizenship and corporate 
social responsibility programs. 

קידום אזרחות גלובאלית ותכניות אחריות חברתית תאגידית 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

קהילתית, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות; אספקת מידע 
(שאינו רפואי ו/או תזונתי) הנוגע לאזרחות גלובאלית ותכניות 
אחריות חברתית תאגידית.                                                 
                                                                                    

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 4029/06/2017



Trade Mark No. 271022 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229215 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

New Zealand No. 1011612 ניו זילנד מספר: 1011612

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; data processing equipment and computers; file 
sharing software; communications software for 
electronically exchanging data, audio, video, images 
and graphics via mobile and wireless; 
communications software for electronically 
exchanging audio, video, images and graphics via 
computer and telecommunication networks; 
computer software for processing images, graphics, 
audio and video; computer software for encryption; 
encryption apparatus; computer hardware and 
software in the field of text, image and sound 
transmission and display, transmission of text, 
images and sound through a portable electronic 
device; downloadable software for accessing and 
managing of computer applications over a global 
computer network; computer software for searching, 
locating, compiling, indexing, correlating, navigating, 
obtaining, downloading, receiving, encoding, 
decoding, playing, storing and organizing images, 
graphics, audio and video on a global computer 
network; computer software for searching, locating, 
compiling, indexing, correlating, navigating, 
obtaining, downloading and playing text and data on 
a global computer network; mobile applications for 
messaging and securely communicating with third 
parties, enabling transmission of images, audio-
visual and video content, and other multi-media; 
downloadable internet browser software; computer 
software to enhance mobile access to the internet via 
computers, mobile computers, and mobile 
communications devices; computer and mobile 
device software used to enhance mobile access to 
web and internet applications via computers, mobile 
computers, and mobile communications devices; 
computer and mobile device software for enhancing 
uploading and downloading capabilities on 
computers, mobile computers, and mobile 
communications devices; downloadable software for 
messaging, file sharing, communications, 
electronically exchanging data, audio, video images 
and graphics via computer, mobile, wireless, 
telecommunications networks and downloadable 
computer software for processing images, graphics, 
audio, video, and text.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, electronic 
exchange of voice, data, audio, video, text and 
graphics accessible via computer and 
telecommunication networks; mobile phone 
communication services; provision of access to data 
or documents stored electronically in central files for 
remote consultation; secure transmission of sound or 
images; transmission and dissemination of sound 
and images by telecommunications; providing a 
virtual computing environment accessible via the 
internet; electronic transmission of text, data, images, 
graphics, audio and video from mobile electronic 
communications devices, all via a global computer 
network; providing user access to a global computer 
network; communication services for transmitting, 
caching, accessing, receiving, downloading, 
streaming, broadcasting, sharing, displaying, 
formatting, mirroring and transferring text, images, 
audio, video and data via telecommunications 
networks, wireless communications networks, and 
the internet; providing online chat rooms, internet 
forums and online communities for the transmission 
of photos, videos, text, data, images and other 
electronic works; providing an on-line forum for 
transmitting messages among users in the field of 
general interest; providing multiple-user access to a 
global computer information network; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing access to online 
directories, databases, current events websites and 
blogs, and on-line reference materials; providing 
access to auxiliary devices or electronic devices in 
the nature of providing telecommunication 
connectivity services for the transfer of images, 
messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among mobile phones, smartphones, portable 
electronic devices, portable digital devices, tablets, or 
computers; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via the Internet or other 
computer or communications network; transmission 
of podcasts; transmission of webcasts; audio and 
video broadcasting services over the Internet; audio 
and video broadcasting services over the Internet in 
the field of the uploaded, posted and tagged audio, 
text and video content of other and electronically 
transmitting audio clips, text and video clips of others; 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users and electronic bulletin 
boards concerning topics of interest relating to 
general interest; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users; 
providing voice chat services; provision of access to 
a global computer network; video broadcasting 
services over the Internet or other communications 
network featuring the uploaded, posted and tagged 
videos of others; providing access to hosted 
operating systems and computer applications 
through the internet; providing access to chat lines, 
chatrooms and forums on the internet.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; 
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consulting in the field of computer software, and 
computer software design; data encryption services; 
encryption and authentication of information and 
data; providing temporary use of non- downloadable 
software applications for social networking, creating a 
virtual community and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
including such software for the streaming, storage, 
and sharing of videos, photos, data and information; 
hosting an online network that enables users to 
access and share content, text, data, images, 
graphics, audio and video; computer services, 
namely, providing search engines for searching, 
locating, compiling, indexing, correlating, navigating, 
organizing and obtaining content, text, data, images, 
graphics, audio, video, resources and web sites on a 
global computer network, and for purchasing 
products via a global computer network; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
searching, locating, compiling, indexing, correlating, 
navigating, organizing and obtaining content, text, 
data, images, graphics, audio, video, resources and 
web sites on a global computer network; hosting of 
third party content, photos, videos, text, data, 
images, web sites and other electronic works; 
providing search engines; hosting a web site that 
gives computer users the ability to transmit, cache, 
receive, download, stream, broadcast, display, 
format, transfer and share photos, videos, text, data, 
images and other electronic works; providing search 
platforms to allow users to request and receive 
photos, videos, text, data, images and electronic 
works; interactive hosting services which allow users 
to publish and share their own photos, videos, text, 
data, images online; creating and online community 
for users to participate in discussions, obtain 
feedback, form virtual communities, and engage in 
social networking; maintenance and updating of 
software relating to computer, Internet and password 
security and prevention of computer, internet and 
password risks; design and development of computer 
software; computer software installation and 
maintenance; providing information relating to 
computer software and hardware via a website; 
computer hardware, software, application, and 
network consulting services; computer consulting; 
computer programming; document data transfer from 
one computer format to another; hosting of digital 
content on global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks; 
hosting an online network that enables users to 
access and share content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; hosting of search 
platforms to allow users to request and receive 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and 
electronic works; providing temporary use of non-
downlocidable computer software and online facilities 
to enable users to access and download computer 
software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that generates 
customized recommendations of software 
applications based  on  user preferences; providing 
search engines for obtaining data on a global 
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 Owners

Name: TELEGRAM MESSENGER LLP

Address: Suite 2, 23-24 Great James Street, LONDON 
WC1N 3ES, United Kingdom

(England and Wales in the United Kingdom 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

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

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

European Union, 16/04/2014, No. 012800587 האיחוד האירופי, 16/04/2014, מספר 012800587

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 271084 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1083924 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit purees .

Class: 30 סוג: 30

Tea.

Class: 32 סוג: 32

Lemonades; fruit beverages and fruit juices; 
beverages prepared using tea, fruit infusions and/or 
herbal infusions; syrups and other preparations for 
making beverages; all excluding beverages and 
preparations containing milk, milk substitutes or 
yogurt.

ה' תמוז תשע"ז - 4529/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow, red, grey, 
green and white. as shown in the mark.

 Owners

Name: Eckes-Granini Group GmbH

Address: Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, 
Germany

(Germany Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 271085 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1089052 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit purees. 

Class: 30 סוג: 30

Tea.

Class: 32 סוג: 32

Lemonades; fruit beverages and fruit juices; 
beverages prepared using tea, fruit infusions and/or 
herbal infusions; syrups and other preparations for 
making beverages; all excluding beverages and 
preparations containing milk, milk substitutes or 
yogurt.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Eckes-Granini Group GmbH

Address: Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, 
Germany

(Germany Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 271540 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1624043 אוסטרליה מספר: 1624043

Dated 21/05/2014 (Section 16) מיום 21/05/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Alberto-Culver International, Inc.

Address: 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs NJ 
07632, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; hair colorants, 
hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, 
hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and/or shower; non-medicated toilet 
preparations; skin care preparations; cosmetics; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; דאודורנטים ותכשירים נגד 
הזעה; מוצרי טיפוח לשיער; צבעי שיער, צבעי שיער, קרמים 
שיער, תכשירי סלסול שיער, שמפו, מרככים, תרסיסי שיער, 
אבקת שיער, משחות לשיער, לכות שיער, מוסים לשיער, 

מבריקים לשיער, ג'ל לשיער, תכשירי לחות לשיער, נוזל לשיער, 
מטפלי שימור לשיער, טיפולים לייבוש שיער, שמנים לשיער, 
טוניק לשיער, קרמים לשיער, תכשירים לאמבטיה ו / או 

מקלחת; תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירים לטיפול 
בעור; קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3                               
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PARX

Trade Mark No. 271749 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: CareFusion 303, Inc.

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California, 
92130, 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: 9 סוג: 9

Automated medication management system 
comprised of bar code scanners, label printers, and a 
computer interface, for verifying the selection and 
replenishment of medications and other items into 
medication dispensing machines; included in class 9.

מערכת אוטומטית לטיפול בתרופות הכוללת סורקי ברקוד, 
מדפסות של תוויות, וממשק מחשב, לאימות הבחירה בתרופות 
וחידוש המלאי שלהם ושל פריטים נוספים במכונות לחלוקת 

תרופות; הנכללת בסוג 9.                                                   
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NEOPOST

Trade Mark No. 271883 מספר סימן

Application Date 01/02/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 13/4051876 צרפת מספר: 13/4051876

Dated 03/12/2013 (Section 16) מיום 03/12/2013 (סעיף 16) 

France No. 2491080 צרפת מספר: 2491080

Dated 01/04/1992 (Section 16) מיום 01/04/1992 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for processing mail , namely  folding 
machines, inserting machines, parts and spare parts 
for said machines; letter sorting machines; 
dischargers, namely paper processing machines 
designed for automatically separating documents 
produced continuously by computers; pullers, namely 
machines designed for automatically opening letters 
and extracting their contents; stamping machines.

מכונות לעיבוד דואר,  דהיינו מכונות קיפול, מכונות עיטוף, 
חלקים וחלקים חלופיים עבור המכונות האלו; מכונות לסיווג 
מכתבים; פורקים, דהיינו מכונות לעיבוד נייר המיועדות 

להפרדה אוטומטית של מסמכים המופקים באופן רציף על ידי 
מחשבים; מחלצים, דהיינו מכונות המיועדות לפתיחה אוטומטית 
של מכתבים והוצאת תוכנם; מכונות ביול.                             
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Class: 9 סוג: 9

Postal scales, apparatus for checking franking, bar 
code readers; recorded computer software  for 
managing dispatching of mail (letters, dispatches, 
newspapers and parcels), franking thereof and 
processing of all related documents; apparatus, 
instruments, units and devices for data, information, 
signal or message generation, calculation, checking, 
input, storage, conversion, processing, gathering, 
transmission, switching and reception, computers 
and peripheral equipment thereof , namely,  printers; 
counter equipment for franking applications, namely 
apparatus for checking franking particularly designed 
for counter-top use; electronic apparatus used for 
checking franking (payment and registration) of 
postal and transportation costs (of private mailing 
services), for letters and parcels, including via remote 
control and download, via the Internet and the 
intranet networks; coin-operated electronic booths for 
franking letters and parcels (sent by private postal 
services or by private carriers); recorded computer 
software ; electric appliances and automatic mail and 
parcel dispensers ; database management computer 
software; computer software for synchronizing data 
between laptop or palmtop computers and host 
computers; computer operating system computer 
software; telecommunications computer software 
used for the electronic transmission of documents 
and the transmission of facsimiles; 
telecommunications computer software and 
apparatus, including modems for connection to 
databases, computer networks, global computer 
networks as well as to Internet;  computer software 
for automating and managing business processes; 
software programs for facsimiles, emails, voice 
messaging and Internet messaging; computer 
software for business use; data processing 
equipment, namely computers, juke boxes for 
computers, computer peripheral devices, computer 
keyboards, interfaces for computers,  readers [data 
processing equipment], mouse [data processing 
equipment]; computer software; palmtop computers; 
laptop computers; computer programs [downloadable 
software]; recorded computer programs [programs]; 
computer programs and image processing computer 
software for mobile phones; downloadable electronic 
publications available online from databases or 
Internet; computer peripheral devices; pre-recorded 
computer data media;  magnetic and optical data 
media; computer software platforms; downloadable 
computer software for providing and following up 
information about the distribution and delivery, coin-
operated apparatus.

מאזני דואר, מכשירים לבדיקת ביול, קוראי ברקוד; תוכנת 
מחשב מוקלטת לניהול שיגור דואר (מכתבים, שיגורים, 

עיתונים, חבילות), ביולם, ועיבודם של כל המסמכים הקשורים; 
מכשירים, כלים, יחידות והתקנים ליצירת נתונים, מידע, איתות 
או הודעה, חישוב, בדיקת קלט, אחסון, המרה, עיבוד, איסוף, 
תמסורת, מיתוג וקבלה, מחשבים וציוד היקפי עבורם, דהיינו 

מדפסות; ציוד דלפק ליישומי ביול, דהיינו מכשירים לבדיקת ביול 
המיועדים במיוחד לשימוש במשטח הדלפק; מכשירים 

אלקטרוניים המשמשים לבדיקת ביול (תשלום ורישום) של 
עלויות דיוור והובלה (של שירותי דיוור פרטי), למכתבים 

וחבילות, כולל באמצעות שליטה מרחוק והורדה, באמצעות 
האינטרנט ורשתות אינטראנט; דוכנים אלקטרוניים המופעלים 
באמצעות מטבע לביול מכתבים וחבילות (הנשלחים באמצעות 
שירותי דיוור פרטי או מובילים פרטיים); תוכנת מחשב מוקלטת; 

מתקנים חשמליים ומנפקים אוטומטיים של דואר וחבילות; 
תוכנת מחשב לניהול נתונים; תוכנת מחשב לסנכרון נתונים בין 
מחשבים ניידים או מחשבי כף יד ומחשבים מארחים; תוכנת 
מחשב למערכת הפעלת מחשבים; תוכנת מחשב תקשורות 
רחק המשמשת לתמסורת אלקטרונית של מסמכים ותמסורת 
פקסימיליות; מכשירים ותוכנות מחשב תקשורות רחק, כולל 
מודמים לצורכי התחברות למאגרי מידע, רשתות מחשב, 
רשתות מחשב גלובאליות כמו גם לאינטרנט; תוכנת מחשב 
למיכון וניהול תהליכים עסקיים; תוכנות מחשב לפקסימיליות, 
אימיילים, העברת הודעות קוליות והעברת הודעות באמצעות 
האינטרנט; תוכנת מחשב לשימוש עסקי; ציוד לעיבוד נתונים, 

דהיינו מחשבים, תיבות נגינה למחשבים, התקני מחשב 
היקפיים, מקלדות למחשב, ממשקים למחשבים, קוראים [ציוד 

עיבוד נתונים], עכבר [ציוד עיבוד נתונים]; תוכנת מחשב; 
מחשבי כף יד; מחשבים ניידים; תוכנות מחשב [תוכנות הניתנות 
להורדה]; תוכנות מחשב מוקלטות [תוכנות]; תוכנות מחשב 
ותוכנות מחשב לעיבוד דמות לטלפונים ניידים; פרסומים 

אלקטרוניים הניתנים להורדה הזמינים באופן מקוון ממאגרי 
נתונים או אינטרנט; התקני מחשב היקפיים; מדיית נתוני מחשב 
המוקלטים מראש; מדיית נתונים מגנטית ואופטית; פלטפורמות 
תוכנת מחשב; תוכנת מחשב הניתנת להורדה לאספקה ומעקב 

אחר מידע בנוגע להפצה ושילוח, מכשירים המופעלים 
באמצעות מטבע.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ה' תמוז תשע"ז - 5229/06/2017



Class: 16 סוג: 16

Mail processing equipment, apparatus and devices 
namely franking machines, franking bases and 
heads, parts and spare parts of franking machines, 
letter openers, postal machines for post offices, 
namely stamp cancelling machines, franking 
machines for office use, distribution machines for 
postal applications, namely envelope sealing 
machines for offices, counter equipment for franking 
applications, namely franking machines particularly 
designed for counter-top use; letter sorting machines, 
addressing and bar-coding equipment for mail 
applications, namely machines for addressing and 
coding.

ציוד, מכשירים והתקנים לעיבוד דואר דהיינו מכונות ביול, בסיסי 
ראשי ביול, חלקים וחלקי חילוף של מכונות ביול, פותחי 

מכתבים, מכונות דואר למשרדי דואר, דהיינו מכונות להחתמת 
בולי דואר, מכונות הטבעה על ידי החתמה לשימוש משרד, 

מכונות
הפצה ליישומי דואר, דהיינו מכונות לסגירת מעטפות למשרדים, 
ציוד דלפק ליישומי ביול, דהיינו מכונות ביול במיוחד המיועדות 
לשימוש על משטח הדלפק; מכונות לסיווג מכתבים, ציוד למיעון 
וקידוד ליישומי דואר, דהיינו מכונות למיעון קידוד.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 20 סוג: 20

Office furniture specifically adapted for mail 
processing equipment, apparatus and devices. 

ריהוט משרדי המותאם במיוחד לציוד, מכשירים והתקנים 
לעיבוד דואר.                                                             

Class: 35 סוג: 35

Services for selecting and handling consumer and 
business addresses through computer networks, 
assistance and consultancy services in the field of 
mail management, business management assistance 
and consultancy services in the fields of logistics, 
transportation, routing of goods, parcels and mail; 
document reproduction services; compilation of 
statistics; business assistance with parcel and mail 
dispatching rate optimization and with expense 
management thereof, said services also being 
provided online; computerized file management; 
compilation of information into computer databases, 
said services also being provided online; business 
assistance with the management of their parcel or 
correspondence dispatching services, said services 
also being provided online;  providing to others of 
qualified personnel for reception, and incoming and 
outgoing mail duties, franking of mail and mail 
sorting.

שירותי בחירה וטיפול במיעון צרכני ועסקי דרך רשתות מחשב, 
שירותי סיוע וייעוץ בתחום של ניהול דואר, שירותי סיוע וייעוץ 
בניהול עסקים בתחומים של לוגיסטיקה, הובלה, ניתוב סחורות, 

חבילות, ודואר; שירותי מחזור מסמכים; גיבוב נתונים 
סטטיסטיים; סיוע עסקי באופטימיזציה של קצב שיגור חבילות 
ודואר ועם ניהול ההוצאה עבורם, אספקת השירותים האמורים 
גם באופן מקוון; ניהול תיקים ממוחשב; גיבוב של מידע לתוך 
בסיסי נתוני מחשב, אספקת השירותים האמורים גם באופן 

מקוון; סיוע עסקי עם ניהול שירותי שיגור חבילה או התכתבות, 
אספקת השירותים האמורים גם באופן מקוון;  אספקה לאחרים 
של כוח אדם מיומן לקבלה, ומשימות דואר נכנס ויוצא, ביול 

דואר ומיון דואר
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ה' תמוז תשע"ז - 5329/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Financial services, management services of financial 
accounts for the remote franking of letters and 
parcels; postal credit reload recharging services, 
namely topping up franking credit to enable 
customers to be certain of having postage credit to 
use their franking machines at any time; services for 
processing credit transfers and charging letter and 
parcel franking expenses, namely financial services 
for arranging and processing transfers and direct 
debit transactions related to postage costs of letters 
and parcels; financing and loan services for the 
leasing or rental of all equipments, machines, 
apparatus and devices in connection with the 
processing, transport and delivery of mail, namely 
leasing, rental with promise of sale, namely renting 
with the proposal of sale and/or hire purchasing all 
equipment, machines, apparatus and devices in 
connection with the processing, transport and 
delivery of mail, i.e. mail of all plants, workshops, 
offices and/or premises; management of a portfolio of 
holdings and securities and any related operations, 
management of any properties .

שירותים פיננסיים, שירותי ניהול חשבונות פיננסיים לביול 
מרחוק של מכתבים וחבילות; שירותי טעינה מחדש של אשראי 
דואר, דהיינו הוספת אשראי ביול כדי לאפשר ללקוחות לוודא 
קיום אשראי דואר לשימוש במכונות הביול שלהם בכל זמן; 

שירותים לעיבוד העברה וחיוב אשראי על הוצאות ביול מכתבים 
וחבילות, דהיינו שירותים פיננסיים לארגון ועיבוד העברות 
ועסקות חוב ישירות הקשורות לעלויות משלוח של מכתבים 

וחבילות שירותי מימון והלוואות לחכירה או השכרה של כל ציוד, 
מכונות, מכשירים והתקנים הקשורים לעיבוד, הובלה ושילוח 
של דואר, דהיינו חכירה, השכרה עם התחייבות לממכר, דהיינו 
השכרה עם הצעה למכירה ו/או מכירה בתשלומים של כל ציוד, 

מכונות, מכשירים והתקנים הקשורים
לעיבוד, הובלה ושילוח של דואר, כלומר דואר של כל מפעל, 

בית מלאכה, משרד ו/או שטח; ניהול תיק אחזקות ובטחונות וכל 
הפעולות הקשורות, ניהול של כל נכס;.                         

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair services for all 
machines, equipment, apparatus and devices in 
connection with mail processing. 

שירותי התקנות, תחזוקה ותיקון עבור כל המכונות, ציוד, 
מכשירים והתקנים הקשורים לעיבוד דואר.                             

                                                            

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications via computer networks, 
providing access to computer telecommunications 
networks, providing communications by computers 
grouped on a global (Internet) or private or reserved 
access (Intranet) telematic network, providing access 
means to a server for services in the fields of 
processing, logistics, and transportation of goods, 
parcels and mail; communications by computer 
terminals;  providing emails, electronic mails, and 
electronic data transmission, in particular via global 
(Internet) or private or reserved access (Intranet) 
telecommunications networks; communications by 
computer terminals;  transmission of information 
accessible through an access code to databases and 
to computer or telematic information retrieval centers; 
providing transmission of data, sounds, images and 
signals; provision (transmission) of information about 
the transportation of letters and parcels.

תקשורות רחק באמצעות רשתות מחשב, אספקת גישה 
רשתות תקשורת רחק מחשבים, אספקת תקשורות באמצעות 
מחשבים מקובצים על רשת גלובאלית (אינטרנט) או פרטית או 
בעלת גישה מסווגת (אינטראנט) רשת טלמאטית, אספקת 
אמצעי גישה לשרת עבור שירותים בתחומים של עיבוד, 
לוגיסטיקה, והובלה של סחורות, חבילות ודואר; תקשורות 

באמצעות מסופי מחשב; אספקת תמסורת של אימיילים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים אלקטרוניים, במיוחד באמצעות רשתות 
תקשורות רחק גלובאליות (אינטרנט) או פרטיות או בעלות 
גישה מסווגת (אינראנט); תקשורות באמצעות מסופי מחשב; 
תמסורת מידע נגיש באמצעות קוד גישה לבסיסי נתונים 

ולמחשב או למרכזי איסוף מידע טלמאטיים; אספקת תמסורת 
נתונים, צלילים, דמויות ואותות; אספקה (תמסורת) של מידע 
על הובלה מכתבים וחבילות.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ה' תמוז תשע"ז - 5429/06/2017



 Owners

Name: NEOPOST SA

Address: Bagneux, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Computer software design and development, 
maintenance of computer software, research and 
survey services in the field of mail and parcel 
processing techniques, advice and assistance 
services for the installation, maintenance and 
updating of electronic processing systems (computer 
software) of data used for tracking, following up, 
locating parcels, mail  and  pallets  throughout  
processing, transportation and delivery thereof, 
advice services for the installation of electronic 
processing systems (computer software) of data used 
for tracking and locating parcels, mail and pallets 
throughout transportation and delivery thereof; 
providing data conversion of computer programs; 
providing conversion of data or documents from 
physical to electronic media.

פיתוח ותכנון תוכנות מחשב, תחזוקת תוכנות מחשב, שירותי 
מחקר וסקירה בתחומים של טכניקות לעיבוד דואר וחבילות, 
שירותי ייעוץ וסיוע להתקנה, תחזוקה, ועדכון מערכות עיבוד 
אלקטרוניות (תוכנות מחשב) של נתונים המשמשים לחיפוש, 
מעקב, מיקום חבילות, דואר ומשטחים במהלך העיבוד, הובלה 

ושילוח שלהם, שירותי יעץ להתקנה של מערכות עיבוד 
אלקטרוניות (תוכנות מחשב) של נתונים המשמשים וחיפוש 
ומיקום חבילות, דואר, ומשטחים במהלך ההובלה והשילוח 

שלהם; אספקה של המרת נתונים של תוכנות מחשב; אספקה 
של המרת נתונים או מסמכים ממצב פיזי למדיה אלקטרונית.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 5529/06/2017



דורות
DOROT

Trade Mark No. 272055 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vegetable Products Dorot - Agricultural 
Cooperation Ltd.

שם: מוצרי שום ותיבול דורות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

Address: Kibbutz Dorot, M.P. Ashkelon, 79175, Israel כתובת : קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Belkind & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower, 35th Floor, Tel 
Aviv, 67025, Israel

שם: בלקינד ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Stocks, either chilled or frozen.                      .צירים מצוננים או קפואים

Class: 30 סוג: 30

Frozen sauces (condiments); dried spices; dried 
culinary herbs.

רטבים (נותני טעם) קפואים; תבלינים מיובשים; עשבי תיבול 
מיובשים.    

Class: 31 סוג: 31

Chilled fresh spices; chilled fresh culinary herbs. תבלינים טריים מצוננים; עשבי תיבול טריים. מצוננים.     

ה' תמוז תשע"ז - 5629/06/2017



Trade Mark No. 272056 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vegetable Products Dorot - Agricultural 
Cooperation Ltd.

שם: מוצרי שום ותיבול דורות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

Address: קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל כתובת : קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Belkind & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower, 35th Floor, Tel 
Aviv, 67025, Israel

שם: בלקינד ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Stocks, either chilled or frozen. צירים מצוננים או קפואים.                   

Class: 30 סוג: 30

Frozen sauces (condiments); dried spices; dried 
culinary herbs.

רטבים (נותני טעם) קפואים; תבלינים מיובשים; עשבי תיבול 
מיובשים.    

Class: 31 סוג: 31

Chilled fresh spices; chilled fresh culinary herbs. תבלינים טריים מצוננים; עשבי תיבול טריים. מצוננים.     

ה' תמוז תשע"ז - 5729/06/2017



Trade Mark No. 272059 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vegetable Products Dorot - Agricultural 
Cooperation Ltd.

שם: מוצרי שום ותיבול דורות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

Address: קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל כתובת : קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Belkind & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower, 35th Floor, Tel 
Aviv, 67025, Israel

שם: בלקינד ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Stocks, either chilled or frozen.                      .צירים מצוננים או קפואים

Class: 30 סוג: 30

Frozen sauces (condiments); dried spices; dried 
culinary herbs.

רטבים (נותני טעם) קפואים; תבלינים מיובשים; עשבי תיבול 
מיובשים.    

Class: 31 סוג: 31

Chilled fresh spices; chilled fresh culinary herbs. תבלינים טריים מצוננים; עשבי תיבול טריים. מצוננים.     

ה' תמוז תשע"ז - 5829/06/2017



Trade Mark No. 272060 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vegetable Products Dorot - Agricultural 
Cooperation Ltd.

שם: מוצרי שום ותיבול דורות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

Address: קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל כתובת : קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Belkind & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower, 35th Floor, Tel 
Aviv, 67025, Israel

שם: בלקינד ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Stocks, either chilled or frozen.                      .צירים מצוננים או קפואים

Class: 30 סוג: 30

Frozen sauces (condiments); dried spices; dried 
culinary herbs.

רטבים (נותני טעם) קפואים; תבלינים מיובשים; עשבי תיבול 
מיובשים.    

Class: 31 סוג: 31

Chilled fresh spices; chilled fresh culinary herbs. תבלינים טריים מצוננים; עשבי תיבול טריים. מצוננים.       

ה' תמוז תשע"ז - 5929/06/2017



Trade Mark No. 272061 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vegetable Products Dorot - Agricultural 
Cooperation Ltd.

שם: מוצרי שום ותיבול דורות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

Address: קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל כתובת : קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Belkind & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower, 35th Floor, Tel 
Aviv, 67025, Israel

שם: בלקינד ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Stocks, either chilled or frozen. צירים מצוננים או קפואים.                   

Class: 30 סוג: 30

Frozen sauces (condiments); dried spices; dried 
culinary herbs.

רטבים (נותני טעם) קפואים; תבלינים מיובשים; עשבי תיבול 
מיובשים.    

Class: 31 סוג: 31

Chilled fresh spices; chilled fresh culinary herbs. תבלינים טריים מצוננים; עשבי תיבול טריים. מצוננים.     

ה' תמוז תשע"ז - 6029/06/2017



Trade Mark No. 272062 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vegetable Products Dorot - Agricultural 
Cooperation Ltd.

שם: מוצרי שום ותיבול דורות - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

Address: קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל כתובת : קיבוץ דורות, ד.נ. אשקלון, 79175, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Belkind & Co., Adv.

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower, 35th Floor, Tel 
Aviv, 67025, Israel

שם: בלקינד ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Stocks, either chilled or frozen. צירים מצוננים או קפואים.                   

Class: 30 סוג: 30

Frozen sauces (condiments); dried spices; dried 
culinary herbs.

רטבים (נותני טעם) קפואים; תבלינים מיובשים; עשבי תיבול 
מיובשים.    

Class: 31 סוג: 31

Chilled fresh spices; chilled fresh culinary herbs. תבלינים טריים מצוננים; עשבי תיבול טריים. מצוננים.     

ה' תמוז תשע"ז - 6129/06/2017



Trade Mark No. 272266 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1235255 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; anti-corrosive products; protective products 
for metals; anti-tarnishing products for metals; 
products for the protection of under-surfaces of 
vehicles.

Class: 6 סוג: 6

Reinforcing materials of metal for building; reinforcing 
materials of metal for pipes; iron strip; steel strip; 
fittings of metal for building.

Class: 7 סוג: 7

Automatic distribution machines; metal-surface 
galvanizing machines; machines for cleaning of 
surfaces (machine tools for thermoforming, coating 
and tailoring of metal objects).

Class: 12 סוג: 12

Bodies for vehicles; airplanes; fuselages for aircraft; 
airplane towing vehicles; ships' hulls.

Class: 40 סוג: 40

Surface finishing of metal articles; air brushing 
services (treatment of surfaces); application of thin 
layers on object surfaces through chemical 
procedures, mechanical procedures, thermal 
procedures, thermomechanical procedures; chemical 
vapor deposition, physical vapor deposition and 
metallization; application of protective surface 
coatings to machines and tools; processing of metal 
surfaces by abrasive polishing; processing of metal 
surfaces using precision grinding techniques; 
treatment and coating of metal surfaces; coating and 
surface finishing of machines and tools; hard 
chromium plating and hard nickel plating of metal 
surfaces; surface coating of sheets; abrasive 
polishing of metal surfaces; heat treatment of metal 
surfaces; shaping of metal components.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/02/2014, No. 655504 שוויץ, 07/02/2014, מספר 655504

Class: 2 סוג: 2

ה' תמוז תשע"ז - 6229/06/2017



 Owners

Name: Thermission AG

Address: Dorfstrasse 17, CH-6390 Engelberg, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

Class: 40 סוג: 40

ה' תמוז תשע"ז - 6329/06/2017



DARE TO GO DOUBLE

Trade Mark No. 272305 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1674597 אוסטרליה מספר: 1674597

Dated 20/03/2017 (Section 16) מיום 20/03/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream; water ices; frozen confectionery; frozen 
yoghurt; confectionery; all included in class 30.

גלידה; קרחונים; ממתקים קפואים; יוגורט קפוא; ממתקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

    

ה' תמוז תשע"ז - 6429/06/2017



Trade Mark No. 272486 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0708495 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Denmark No. 708495 דנמרק מספר: 708495

Dated 14/07/1998 (Section 16) מיום 14/07/1998 (סעיף 16) 

Germany No. 39802609 גרמניה מספר: 39802609

Dated 25/06/1998 (Section 16) מיום 25/06/1998 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Address: Industriepark Würth/ Drillberg, 97980 Bad 
Mergentheim, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Bard & Co., Adv.

Address: 12 Sirkin St., Kfar Saba, 4442143, Israel

שם: ערן ברד ושות',  עו"ד

כתובת : סירקין 12א, כפר סבא, 4442143, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and improvement in the fields 
of corporate strategy, organizational structure, 
building up the business, logistics;  preparation of 
accounting data, compilation of statistics, recording 
expenses, checking accounts, accounting.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; delivery 
of goods; warehousing, storage, product storage.

Class: 42 סוג: 42

Rental of computers or data recording apparatus; 
rental of access time to a database; quality control; 
industrial analysis and technological solutions 
regrding product storage and delivery planning.

ה' תמוז תשע"ז - 6529/06/2017



MELLANOX  FPGADIRECT

Trade Mark No. 272546 מספר סימן

Application Date 23/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mellanox Technologies, Ltd. שם: מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ

Address: 26 Hakadima Street, Industrial Park Ofer, 
Yokneam Elite, 2069200, Israel

כתובת : רח' הקדימה 26, פארק התעשיינה עופר, יוקנעם עלית, 
2069200, 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: 9 סוג: 9

Computer peripherals; computer hardware, namely, 
embedded processors, semiconductors, software 
drivers, host channel adapters, target channel 
adapters, switches, routers, backplanes, computer 
disc drives, host bus adapters; computer software for 
server to server communications used to transmit 
data across a connection between computers or 
computer to storage unit, and used to enable 
computers to access data from a storage device, all 
for the server, communication and data storage.

ציוד היקפי למחשבים; חומרה, דהיינו, מעבדים משובצים, 
מוליכים למחצה, תוכנה מנהלת התקן, מתאמי ערוץ ארוח, 
מתאמי ערוץ מטרה, מתגים, נתבים, לוחות אם, מנהל התקן 
דיסק מחשב, מתאמי אפיק ארוח; תכנת מחשב לשרתי 

תקשורת המשמשים להעברת נתונים בין חיבורים ובין מחשבים 
או בין מחשבים ליחידות אחסון, ומשמשת לאפשר למחשבים 
גישה לנתונים מהתקן אחסון, כולם, לשרתים, תקשורת ואחסון 
נתונים.                                                                          
                                                                                    
                                                                                    

                

ה' תמוז תשע"ז - 6629/06/2017



MELLANOX NVMEDIRECT

Trade Mark No. 272548 מספר סימן

Application Date 23/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mellanox Technologies, Ltd. שם: מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ

Address: 26 Hakadima Street, Industrial Park Ofer, 
Yokneam Elite, 2069200, Israel

כתובת : רח' הקדימה 26, פארק התעשיינה עופר, יוקנעם עלית, 
2069200, 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: 9 סוג: 9

Computer peripherals; computer hardware, namely, 
embedded processors, semiconductors, software 
drivers, host channel adapters, target channel 
adapters, switches, routers, backplanes, computer 
disc drives, host bus adapters; computer software for 
server to server communications used to transmit 
data across a connection between computers or 
computer to storage unit, and used to enable 
computers to access data from a storage device, all 
for the server, communication and data storage.

ציוד היקפי למחשבים; חומרה, דהיינו, מעבדים משובצים, 
מוליכים למחצה, תוכנה מנהלת התקן, מתאמי ערוץ ארוח, 
מתאמי ערוץ מטרה, מתגים, נתבים, לוחות אם, מנהל התקן 
דיסק מחשב, מתאמי אפיק ארוח; תכנת מחשב לשרתי 

תקשורת המשמשים להעברת נתונים בין חיבורים ובין מחשבים 
או בין מחשבים ליחידות אחסון, ומשמשת לאפשר למחשבים 
גישה לנתונים מהתקן אחסון, כולם, לשרתים, תקשורת ואחסון 
נתונים.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

        

ה' תמוז תשע"ז - 6729/06/2017



PIN

Trade Mark No. 272568 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 010634004 האיחוד האירופי מספר: 010634004

Dated 09/03/2017 (Section 16) מיום 09/03/2017 (סעיף 16) 

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 248542 268715 חולק מ 248542 268715

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; advertising and 
marketing services, namely promoting the products 
and services of others; business data analysis; 
business monitoring and consulting services, namely, 
tracking users to provide strategy, insight, marketing 
guidance, and for analyzing, understanding and 
predicting consumer behavior and motivations, and 
market trends; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35

שירותי פרסום וקידום; שירותי פרסום ושיווק, דהיינו, קידום 
מוצרים ושירותים של אחרים; ניתוח נתונים עסקיים; שירותי 
מעקב וייעוץ עסקיים, דהיינו, איתור משתמשים לסיפוק 

אסטרטגיות, תובנות, הדרכה שיווקית, ובשביל ניתוח, הבנה 
וניבוי של התנהגות ומניעים של צרכנים, ומגמות של השוק; 
ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; פעילויות משרדיות; 

הנכללים כולם בסיווג 35                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services; all included in 
class 38

שירותי לוח מודעות אלקטרוני; הנכללים כולם בסיווג 38

             

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

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

European Union, 10/02/2012, No. 010634004 האיחוד האירופי, 10/02/2012, מספר 010634004

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

ה' תמוז תשע"ז - 6829/06/2017



 Owners

Name: Pinterest, Inc

Address: 808 Brannan Street, San Francisco, 94103, 
California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 6929/06/2017



NOVALASH

Trade Mark No. 272601 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, artificial eyelash extensions, 
artificial eyelash appliques and adhesives for 
attaching artificial eyelashes, chemicals used for the 
application and removal of artificial eyelashes, 
adhesives, and make-up, cosmetic gel patches filled 
with cosmetic gel to apply on the skin, micro brushes, 
heated lash curler, under eye stickers, tape, vinyl 
pads, parafilm, cleanser pads, mascara, lash liner, 
eyelash strengthener, aftercare kit comprised 
primarily of conditioners,  mascara and mascara 
wand; all included in class 3. 

קוסמטיקה, שהיא, תוספות ריסים מלאכותיים, ריסים 
מלאכותיים מונחים ודבקים להצמדת ריסים מלאכותיים, 

כימיקלים המשמשים ליישום והסרה של ריסים מלאכותיים, 
דבקים, ואיפור, פדים קוסמטיים עם גיל לשימוש על העור, 
מברשות זעירות, מסלסל ריסים מחומם, מדבקות תחת עץ, 
רצועה, רפידות ויניל, נייר נצמד, כריות ניקוי, מסקרה, תוחם 
ריסים, מחזק ריסים, ערכת טיפול עוקב המורכבת בעיקר 

ממרככים, מסקרה ומוט מסקרה הנכללים כולם בסוג  3 .         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 8 סוג: 8

Accessories for eyelash application, namely, forceps, 
forceps holder cases; all included in class 8.

אביזרים להצמדת ריסים ,שהם, מלקחיים, תיקים לנשיאת 
מלקחיים; הנכללים כולם בסוג 8.                                         

    

Class: 11 סוג: 11

Dry heat sterilizer; included in class 11. מחטא בחום יבש; הנכלל בסוג 11 .                         

Class: 18 סוג: 18

Cosmetic cases; included in class 18. נרתיקי קוסמטיקה; כלולים בסוג18               

Class: 20 סוג: 20

Fans; included in class 20.        .20 מניפות; הנכללים בסוג

Class: 21 סוג: 21

Mascara brushes; included in class 21. מברשות למסקרה; הנכללות בסוג 21.               

Class: 41 סוג: 41

Organizing and conducting training courses in the 
application, maintenance, and removal of artificial 
eyelashes and artificial eyelash extensions, and 
distributing training materials in connection therewith, 
namely, supplies used in the application, 
maintenance, and removal of artificial eyelashes and 
artificial eyelash extensions; all included in class 41.

ארגון ועריכת קורסי הכשרה ביישום, תחזוקה, והסרה של 
ריסים מלאכותיים ותוספות ריסים מלאכותיים, והפצת חומרי 

הדרכה בהקשר לכך, שהם, אספקה בשימוש ביישום, תחזוקה, 
והסרה של ריסים מלאכותיים ותוספות ריסים מלאכותיים; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 44 סוג: 44

Beauty care services for human beings, namely, 
personalizing styles for face and eye make-up, 
artificial eyelashes and artificial eyelash extensions, 
and applying and removing face and eye make-up; 
applying, maintaining, and removing artificial 
eyelashes and artificial eyelash extensions; all 
included in class 44.

שירותי טיפול יופי לבני אדם, שהם, התאמה אישית של סגנונות 
לאיפור פנים ועיניים, ריסים מלאכותיים ותוספות ריסים 

מלאכותיים, ויישום והסרת איפור פנים ועיניים; יישום, תחזוקת, 
והסרת ריסים מלאכותיים ותוספות ריסים מלאכותיים; הנכללים 
כולם בסוג 44.                                                                 
                                                                                    

              

ה' תמוז תשע"ז - 7029/06/2017



 Owners

Name: Novalash, Inc.

Address: 6116 Skyline Drive, Suite 201, Houston, TX 
77057, U.S.A.

(Texas 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

ה' תמוז תשע"ז - 7129/06/2017



Trade Mark No. 272683 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237198 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; anti-corrosive products; protective coating for 
metals; anti-tarnishing products for metals; coating  
for the protection of under-surfaces of vehicles.

Class: 6 סוג: 6

Reinforcing materials of metal for building; reinforcing 
materials of metal for pipes; iron strip; steel strip; 
fittings of metal for building.

Class: 7 סוג: 7

Automatic distribution machines; metal-surface 
galvanizing machines; machines for cleaning of 
surfaces (machine tools for thermoforming, coating 
and tailoring of metal objects).

Class: 12 סוג: 12

Bodies for vehicles; airplanes; fuselages for aircraft; 
airplane towing vehicles; ships' hulls.

Class: 40 סוג: 40

Surface finishing of metal articles; air brushing 
services (treatment of surfaces); application of thin 
layers on object surfaces through chemical 
procedures, mechanical procedures, thermal 
procedures, thermomechanical procedures; chemical 
vapor deposition, physical vapor deposition and 
metallization; application of protective surface 
coatings to machines and tools; processing of metal 
surfaces by abrasive polishing; processing of metal 
surfaces using precision grinding techniques; 
treatment and coating of metal surfaces; coating and 
surface finishing of machines and tools; hard 
chromium plating and hard nickel plating of metal 
surfaces; surface coating of sheets; abrasive 
polishing of metal surfaces; heat treatment of metal 
surfaces; shaping of metal components.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/02/2014, No. 655503 שוויץ, 07/02/2014, מספר 655503

Class: 2 סוג: 2

Class: 6 סוג: 6

ה' תמוז תשע"ז - 7229/06/2017



 Owners

Name: Thermission AG

Address: Dorfstrasse 17, CH-6390 Engelberg, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

Class: 40 סוג: 40

ה' תמוז תשע"ז - 7329/06/2017



Trade Mark No. 273037 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238797 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Reifen Deutschland GmbH

Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, 
Germany

(Germany joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires; inner tubes for vehicle tires.

ה' תמוז תשע"ז - 7429/06/2017



Trade Mark No. 273133 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet and other communications networks

תוכנה המאפשרת העלה, רישום, הצגה, תצוגה, תיוג, בלוג, 
שיתוף או כל דרך אחרת למתן מדיה אלקטרונית או מידע דרך 
האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות.                                 
                                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; advertising and 
promotional services on behalf of others; consultation 
in the field of advertising; promotional services in the 
form of online entertainment and education; 
promotional services in the form of sharing of 
multimedia content via the Internet and other 
communications networks; developing and providing 
marketing programs for advertisers, marketers, 
partners and content providers; providing a website 
where advertisers, marketers, partners and content 
providers can reach, engage, and interact with online 
users; business management; business 
administration; business consulting and information 
services; office functions; market research and 
information; analyzing Internet traffic, providing 
marketing research, analysis and reporting services 
in the field of online marketing; retail services, 
including on-line retail services; provision of 
information, advice and consultancy services in 
relation to all the aforementioned services

שירותי פרסום וקידום; שירותי פרסום וקידום עבור אחרים; 
ייעוץ בתחום הפרסום; שירותי קידום מכירות בצורה של בידור 
וחינוך מקוונים; שירותי קידום מכירות בצורה של שיתוף של 
תכני מולטימדיה באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת 
אחרות; פיתוח ואספקת תוכניות שיווק עבור מפרסמים, 

משווקים, שותפים וספקי תוכן;
אספקת אתר אינטרנט שבו מפרסמים, משווקים, שותפים 
וספקי תוכן יכולים להגיע, לעסוק, ולתקשר עם משתמשים 

באינטרנט; ניהול עסק; מנהל עסקים; שירותי ייעוץ ומידע עסקי; 
פעולות משרדיות; מחקרי ומידע שוק; ניתוח תעבורת אינטרנט, 
אספקת מחקר שווקים, שירותי ניתוח ודיווח בתחום של שיווק 

מקוון; שירותים קמעונאיים, לרבות שירותים קמעונאיים 
מקוונים; מתן שירותי מידע, ייעוץ ועצה ביחס לכל השירותים 

האמורים לעיל.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ה' תמוז תשע"ז - 7529/06/2017



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; audio, video and multimedia 
broadcasting via the Internet and other 
communications networks; webcasting services; 
transmission of messages, data and content via the 
Internet and other communications networks; 
providing forums, chat rooms, journals, and blogs for 
the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users in the field of 
general interest via the Internet and other 
communications networks; transmission of electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other 
communications networks; providing community 
forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos and other 
multimedia content via the Internet and other 
communications networks; providing a video sharing 
portal for entertainment and education purposes; 
providing access to computer, electronic and online 
databases; provision of information, advice and 
consultancy services in relation to all the 
aforementioned services

תקשורת רחק (טלקומוניקציה); שידור שמע, וידאו ומולטימדיה 
באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; שירותי 

וובקאסט; העברת הודעות, נתונים ותכנים באמצעות האינטרנט 
ורשתות תקשורת אחרות; אספקת פורומים, חדרי צ'ט, ז'ורנלים 
ובלוגים לצורך העברת הודעות, הערות ותוכן מולטימדיה בין 
משתמשים בתחומי עניין כלליים באמצעות האינטרנט ורשתות 
תקשורת אחרות; העברת מדיה אלקטרונית, תכני מולטימדיה, 
קבצי וידיאו, סרטים, תמונות, דמויות, טקסטים, תצלומים, 
תכנים המיוצרים על ידי משתמש, תכני שמע, ומידע דרך 
האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; אספקת פורומים 

קהילתיים עבור משתמשים כדי שיוכלו לרשום, לחפש, לצפות, 
לשתף, לבקר, לדרג, ולהעיר הערה על, קבצי וידיאו, ותכני 

מולטימדיה אחרים דרך האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; 
אספקת פורטל לשיתופי וידאו למטרות בידור וחינוך; אספקת 
גישה אל מסדי נתונים ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים; 
אספקת שירותי מידע, עצה וייעוץ הנוגעים לכל השירותים 

הנזכרים לעיל.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; entertainment and 
educational services featuring electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, user-generated content, audio content, 
and related information via the Internet and other 
communications networks; weblog (blog) services 
(online publication of journals or diaries); publication 
of blogs featuring information in the field of electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio 
content, and related information; publishing services; 
digital video, audio and multimedia entertainment 
publishing services; online digital publishing services; 
entertainment services, namely, conducting contests; 
provision of information, advice and consultancy 
services in relation to all of the aforementioned 
services

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; שירותי 
בידור וחינוך המאופיינים ע"י מדיה אלקטרונית, תוכן 
מולטימדיה, וידיאו, סרטים, תמונות, דמויות, טקסטים, 

תצלומים, תכנים המיוצרים על ידי המשתמש, תכני שמע, ומידע 
קשור באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; שירותי 
וובלוג (בלוג) (פרסום מקוון של ז'ורנלים או יומנים); פרסום 
בלוגים המציגים מידע בתחומי מדיה אלקטרונית, תכני 
מולטימדיה, וידיאו, סרטים, תמונות, דמויות, טקסטים, 

תצלומים, תכנים המיוצרים על ידי המשתמש, תכני שמע, ומידע 
קשור; שירותי הוצאה לאור; שירותי הוצאה לאור של וידאו, 
שמע ובידור מולטימדיה דיגיטליים; שירותי הוצאה לאור 

דיגיטליים מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, הנחיית תחרויות; 
אספקת שירותי מידע, עצה וייעוץ הנוגעים לכל השירותים 

הנזכרים לעיל.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ה' תמוז תשע"ז - 7629/06/2017



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

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; providing 
temporary use of non-downloadable software; 
providing temporary use of non-downloadable 
software to enable uploading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, 
manipulating, distributing, publishing, reproducing, or 
otherwise providing electronic media, multimedia 
content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other 
communications networks; providing temporary use 
of non-downloadable software to enable sharing of 
multimedia content and comments among users; 
providing temporary use of non-downloadable 
software to enable content providers to track 
multimedia content; providing temporary use of non-
downloadable analytics software, namely, software 
that provides statistics about the behavior of viewers 
of online videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, and other user generated content; 
hosting multimedia content for others; hosting 
multimedia entertainment and educational content for 
others; hosting computer websites; hosting 
databases; hosting of software; hosting of weblogs; 
web portal services (designing or hosting); provision 
of information, advice and consultancy services in 
relation to all of the aforementioned services

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב; אספקת גישה זמנית לתוכנות שאינן ניתנות 
להורדה; אספקת גישה זמנית לתוכנות שאינן ניתנות להורדה 
כדי לאפשר העלאה, לכידה, פרסום, הצגה, עריכה, משחק, 
זרימה, צפייה, תצוגה מקדימה, תצוגה, תיוג, כתיבה בבלוגים, 
שיתוף, מניפולציה, הפצה, פרסום, העתקה, או אספקה בדרך 
אחרת של מדיה אלקטרונית , תכני מולטימדיה, וידאו, סרטים, 
תמונות, דמויות, טקסט, תצלומים, תכנים המיוצרים על ידי 
המשתמש, תכני שמע, ומידע באמצעות האינטרנט ורשתות 
תקשורת אחרות; אספקת גישה זמנית לתוכנות שאינן ניתנות 
להורדה כדי לאפשר שיתוף של תכני מולטימדיה והערות בקרב 

המשתמשים; אספקת גישה זמנית לתוכנות שאינן ניתנות 
להורדה כדי לאפשר לספקי תוכן לעקוב אחר תכני מולטימדיה; 
אספקת גישה זמנית לתוכנות אנליטיות שאינן ניתנות להורדה, 
דהיינו, תוכנות המספקות נתונים סטטיסטיים בדבר התנהגות 
של צופים בסרטי וידאו מקוונים, סרטים, תמונות, דמויות, 
טקסט, צילומים, משחקים, ותכנים אחרים המיוצרים על ידי 

המשתמש; אירוח תכני מולטימדיה עבור אחרים; אירוח בידור 
מולטימדיה ותכנים חינוכיים עבור אחרים; אירוח אתרי אינטרנט 

במחשב; אירוח מסדי נתונים; אירוח תוכנות; אירוח של 
וובלוגים; שירותי פורטלים באינטרנט (עיצוב או אירוח); אספקת 

שירותי מידע, עצה וייעוץ הנוגעים לכל השירותים הנזכרים 
לעיל.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services שירותי רשתות חברתיות מקוונות.           

ה' תמוז תשע"ז - 7729/06/2017



Trade Mark No. 273145 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fresh Energy LTD שם: פרש אנרג'י בע"מ

Address: Ehud Manor 5/19, Beer Yaakov, Israel כתובת : אהוד מנור 5/19, באר יעקב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yagil Meron

Address: 15A Pal Yam St., P.O.B. 353, Haifa, 31002, the 
Sail Tower, 25th Floor, Israel

שם: יגיל מרון, עו"ד

כתובת : פל ים 15 א', ת.ד. 353, חיפה, 31002, בניין המפרש, 
קומה 25, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Preparing and providing of drinks, beverages, health 
beverages, yogurt,ice cream, shakes and additional 
health and products.

הכנה והספקה של משקאות, משקאות בריאות, גלידות, יוגורט, 
שייקים, ומוצרי בריאות נלויים.                                             

                                      

ה' תמוז תשע"ז - 7829/06/2017



Trade Mark No. 273290 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Triple Z Limited Inc.

Address: 9 Harold Road,, Plainview, New York 11803, 
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: 34 סוג: 34

Herbal molasses mix to be smoked in a hookah; 
hookah bowl insert containing flavored herbs; non-
tobacco herbs for use in a hookah; hookah 
accessories, namely, mouthpieces; smokers' articles, 
namely, hookah charcoal; hookah kit including 
hookah bowl, bowl insert containing flavored herbs, 
smokers' articles, namely, hookah charcoal and 
mouthpieces.

תערובת מולסה עשבונית לעישון בנרגילה לקערת נרגילה 
המכילה עשבים עם טעמים; עשבים שאינם טבק לשימוש 
בנרגילה; אביזרי נרגילה, דהיינו, חלקי פיח; צרכי מעשנים, 
דהיינו, פחמי נרגילה; ערכת נרגילה הכוללת קערת נרגילה; 
קערה המכילה עשבים עם טעמים, צרכי מעשנים, דהיינו, 

פחמים וחלקי פיח.                                                           
                                                                                    

                  

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

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

U.S.A., 27/10/2014, No. 86/436,028 ארה"ב, 27/10/2014, מספר 86/436,028

Class: 34 סוג: 34

ה' תמוז תשע"ז - 7929/06/2017



Trade Mark No. 273395 מספר סימן

Application Date 06/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240159 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eckes-Granini Group GmbH

Address: Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, 
Germany

(Germany Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Lemonades; fruit beverages and fruit juices; 
beverages prepared using tea, fruit infusions and/or 
herbal infusions; syrups and other preparations for 
making beverages; all excluding beverages and 
preparations containing milk, milk substitutes or 
yogurt 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/09/2014, No. 30 2014 061 105.8/32 גרמניה, 25/09/2014, מספר 105.8/32 061 2014 30

Class: 32 סוג: 32

ה' תמוז תשע"ז - 8029/06/2017



Trade Mark No. 273434 מספר סימן

Application Date 17/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240640 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Russian Federation No. 561811 רוסיה מספר: 561811

Dated 15/01/2016 (Section 16) מיום 15/01/2016 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software, design, development and maintenance of 
proprietary computer software in the field of natural 
language, speech, speaker, language, voice 
recognition, and voice-print recognition, computer 
hardware and software consulting services, support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications, providing 
computer hardware or software information online, 
application service provider (ASP) services featuring 
software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing 
and organizing text, graphics, images, audio, video, 
and multimedia content, and electronic publications, 
application service provider (ASP) services featuring 
software for use in connection with voice recognition 
software and voice-enabled software applications, 
providing online non-downloadable software.

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

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

ה' תמוז תשע"ז - 8129/06/2017



 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Jamaica, 17/04/2014, No. 64556 ג'מאייקה, 17/04/2014, מספר 64556

Class: 42 סוג: 42

design and development of computer hardware and 
software, design, development and maintenance of 
proprietary computer software in the field of natural 
language, speech, speaker, language, voice 
recognition, and voice-print recognition, computer 
hardware and software consulting services, support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications, providing 
computer hardware or software information online, 
application service provider (ASP) services featuring 
software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing 
and organizing text, graphics, images, audio, video, 
and multimedia content, and electronic publications, 
application service provider (ASP) services featuring 
software for use in connection with voice recognition 
software and voice-enabled software applications, 
providing online non-downloadable software.

ה' תמוז תשע"ז - 8229/06/2017



INU

Trade Mark No. 273703 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1259852 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Green Ride Ltd. שם: גריין רייד בע"מ

Address: 55 HaNamal Street, Haifa, 3303215, Israel כתובת : הנמל 55, חיפה, 3303215, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

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

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Transportation vehicles, namely: Electric vehicles; 
wheeled personal mobility vehicles; motorized 
transportation devices; foldable transportation 
devices;  all included in class12

כלי תחבורה, דהיינו: כלי תחבורה חשמליים, כלי תחבורה בעלי 
גלגלים לניידות אישית, כלי תחבורה ממונעים, כלי תחבורה 

מתקפלים; הנכללים כולם בסוג 12.                                     
                                            

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

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

European Union, 14/10/2014, No. 013362694 האיחוד האירופי, 14/10/2014, מספר 013362694

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 8329/06/2017



HOMEKIT

Trade Mark No. 273830 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Russian Federation No. 573109 רוסיה מספר: 573109

Dated 04/05/2016 (Section 16) מיום 04/05/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, cooling, air 
conditioning, humidifying, dehumidifying, ventilating, 
cooking, refrigerating, washing, drying, plumbing, 
water supply, and sanitary purposes; light bulbs, 
lighting fixtures, and lamps; furnaces, heaters, water 
heaters, humidifiers, dehumidifiers, air conditioners, 
electric fans, and fireplaces; cooking ovens, stoves, 
ranges, and toasters; refrigerators and freezers; 
dishwashing machines for restaurants; laundry 
washers and dryers; hot tubs, bathtubs, showers, 
and sinks, and fixtures for the foregoing; all included 
in class 11.

מכשירי תאורה, חימום, קירור, מיזוג אויר, אדים, ספיגת לחות, 
אוורור, בישול, צינון, שטיפה, ייבוש, אינסטלציה, אספקת מים, 

ומטרות סניטריות; נורות, גופי תאורה, ומנורות; תנורים, 
מחממים, מחממי מים, מכשירי אדים, סופגי לחות, מזגנים, 
מאווררים חשמליים, וקמינים; תנורי בישול, תנורים, מכשירי 
בישול, וטוסטרים; מקררים ומקפיאים; מדיחי כלים למסעדות; 
מכונות כביסה ומיישבים; אמבטיות, אמבטים, מקלחות, וכיורים, 
וגופים לאמורים לעיל; 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)

Jamaica, 16/10/2014, No. 65648 ג'מאייקה, 16/10/2014, מספר 65648

Class: 11 סוג: 11

ה' תמוז תשע"ז - 8429/06/2017



Trade Mark No. 273878 מספר סימן

Application Date 08/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242943 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 013048996 האיחוד האירופי מספר: 013048996

Dated 26/11/2014 (Section 16) מיום 26/11/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications (downloadable), including 
books, reports, brochures, booklets, leaflets, 
including patient information leaflets, magazines, 
journals, teaching and educational material in the 
field of research and development, science, clinical 
tests and trials, diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; recorded computer software, including 
software for medical and pharmaceutical information, 
education and sales activities; software for websites, 
Intranet and Internet; data processing equipment and 
computers; application software for mobile devices 
and APPs for information and interaction.

ה' תמוז תשע"ז - 8529/06/2017



Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting seminars, conferences, 
symposiums, workshops (training) and courses; 
educational and training services in the field of 
research and development, science, clinical tests and 
trials, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatment and prevention; 
educational and training services in the field of 
research and development, science, clinical tests and 
trials, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatment and prevention 
provided electronically, on-line, via cable or Internet 
or other electronic media; arranging and conducting 
of expert forums, including on-line, in the form of 
seminars, conferences, symposia, workshops 
(education) and courses; online training programs; 
providing on-line publications (not downloadable), 
including of books, reports, brochures, booklets, 
leaflets, including patient information leaflets, 
magazines, journals, teaching and educational 
material in the field of research and development, 
science, clinical tests and trials, diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development; scientific 
and technological services and research in the field 
of disorders, diseases and prevention; scientific and 
technological services and research in the field of the 
central nervous system, brain disorders and central 
nervous system related disorders, diseases and 
pharmaceuticals; medical research, trials and tests; 
clinical research, trials and tests; diagnostic research 
and tests, including clinical trials; providing for 
medical and medicinal information in the field of 
research and development, science, clinical tests and 
trials

Class: 44 סוג: 44

Medical services; services in the field of psychiatry 
and psychology; advice related to medical and 
pharmaceutical preparations and substances; 
medical clinical services; medical treatment services; 
therapeutic treatment services; therapeutic clinical 
services; healthcare and medical services related to 
central nervous system, diseases and 
pharmaceuticals; providing for medical and medicinal 
information in the field of diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; medical information services; providing 
on-line medical data and analyses designed to 
provide patients and clients customized information, 
including medical dose, diagnosis, therapeutic issues 
and medical management.

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

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

Denmark, 27/01/2014, No. VA 2014 00201 VA 2014 00201 דנמרק, 27/01/2014, מספר

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 8629/06/2017



 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

(Denmark Public Limited Company (PLC) Denmark)

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

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 8729/06/2017



FULL ON VAPOR

Trade Mark No. 273988 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1688713 אוסטרליה מספר: 1688713

Dated 22/04/2015 (Section 16) מיום 22/04/2015 (סעיף 16) 

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; batteries 
and adapters for electronic cigarettes, electronic 
cigars, electronic cigarillos, and e-vapor devices 
;carrying cases and containers for 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; סוללות ומתאמי ם 
לסיגריות אלקטרוניות; סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים 

אלקטרוניים, ומכשירי אדים אלקטרוניים; נרתיקי נשיאה ומכלים 
למכשירי אדים אלקטרוניים; ומכשירי אידוי; הנכללים כולם בסוג 

                                                   .9

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products, namely, electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos and smokeless 
electronic cigarette, cigar and cigarillo vaporizer 
pipes; carrying cases and containers for electronic 
cigarettes, electronic cigars, electronic cigarillos and 
smokeless electronic cigarette, cigar and cigarillo 
vaporizer pipes; 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, 
tobacco- derived nicotine pieces for use in the mouth; 
 cartridges sold filled with liquid containing favoring 
ingredients for electronic cigarettes, electronic cigars, 
electronic cigarillos and smokeless electronic 
cigarette, cigar and cigarillo vaporizer pipes; 
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, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, 
סיגרים קטנים אלקטרוניים וסיגריות אלקטרוניות ללא עשן, 
צינורות אידוי לסיגר וסיגר קטן; נרתיקי נשיאה ומיכלים 

לסיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים 
אלקטרוניים וסיגריות אלקטרוניות ללא עשן, צינורות אידוי 
לסיגר וסיגר קטן; 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; חתיכות ניקוטין המופק מטבק לשימוש בפה; 

מחסניות שנמכרות מלאות בנוזל המכיל רכיבי טעם לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים 
וסיגריות אלקטרוניות ללא עשן, צינורות אידוי לסיגר וסיגר קטן; 
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., 03/03/2015, No. 86-551588 ארה"ב, 03/03/2015, מספר 86-551588

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products, namely, electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos and smokeless 
electronic cigarette, cigar and cigarillo vaporizer 
pipes; carrying cases and containers for electronic 
cigarettes, electronic cigars, electronic cigarillos and 
smokeless electronic cigarette, cigar and cigarillo 
vaporizer pipes; all included in class 34.

מוצרי טבק, שהם, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, 
סיגרים קטנים אלקטרוניים וסיגריות אלקטרוניות ללא עשן, 

צינורות אידוי לסיגר וסיגר קטן; נרתיקי נשיאה ומיכלים לסיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים קטנים אלקטרוניים 
וסיגריות אלקטרוניות ללא עשן, צינורות אידוי לסיגר וסיגר קטן; 
הנכללים כולם בסוג 34.                                                     

                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 8829/06/2017



 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., 03/03/2015, No. 86-551594 ארה"ב, 03/03/2015, מספר 86-551594

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 8929/06/2017



Trade Mark No. 274078 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243720 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue Pantone 285.

 Owners

Name: IGENOMIX S.L.

Address: Parc Cientific Universitat de València, 
C/Catedrático Agustín, Escardino nº9 Edificio 3, E-46980 
Paterna (Valencia), Spain

(España Sociedad limitada)

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: 42 סוג: 42

Biological analysis; biochemical analysis; laboratory 
analysis; consultancy relating to biotechnology; 
clinical testing; clinical studies; biological research, 
clinical research and medical research; genetic 
research; research relating to medicine (particularly 
to reproductive medicine); conducting clinical trials; 
test method development services.

Class: 44 סוג: 44

Genetic analysis for medical treatment; medical 
advice, and particularly with regard to human 
infertility treatment; medical assistance; medical 
clinics; genetic testing (analysis) for medical 
purposes; medical services for the treatment of 
infertility by means of assisted reproduction 
techniques; advisory services relating to medical 
problems; human fertility treatment services; advisory 
services relating to the treatment of degenerative 
diseases.

ה' תמוז תשע"ז - 9029/06/2017



SILK & FRESH

Trade Mark No. 274109 מספר סימן

Application Date 28/04/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5156715 ארה"ב מספר: 5156715

Dated 07/03/2017 (Section 16) מיום 07/03/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, 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: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; cosmetic and 
beauty preparations; moisturising creams, lotions, 
mousses and gels; exfoliants; skin cleansing 
preparations; bleaching preparations all for personal 
use; depilatory preparations; depilatory waxes; hair 
regrowth inhibitors; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving or hair removal; depilatory wipes; 
impregnated wipes and pads for skin care; all 
included in Class 3.

תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירים קוסמטיים וליופי; 
קרמים, תחליבים, מוסים וג'לים ללחות; מקלפים; תכשירים 
לניקוי העור; תכשירי חמצון לשימוש אישי; תכשירים להסרת 
שיער; שעווה להסרת שיער; מעכבי צמיחה מחדש של שיער; 

תכשירים, הכוללים קרמים, ג'לים ומוסים, לשימוש לפני, במהלך 
ואחרי גילוח או הסרת שיער; מגבונים להסרת שיער; מגבונים 
ופדים מוספגים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.               
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 8 סוג: 8

Razors; shaving blades; epilators; hair removal 
devices, namely, depilatory appliances; hair regrowth 
inhibitor devices; hand instruments for use in shaving 
or depilation, namely, depilatory appliances, non-
electric shavers; spatulas for spreading hot wax and 
depilatory preparations; parts and fittings for the 
aforesaid goods; all included in Class 8.

סכיני גילוח; להבי גילוח; מכשירי אפילציה; מכשירים להסרת 
שיער, דהיינו, מסירי שיער חשמליים; מכשירים המעכבים 
צמיחה מחדש של השיער; כלים ידניים לשימוש בגילוח או 
בהסרת שיער, דהיינו, מסירי שיער, מגלחים לא-חשמליים; 
מריות למריחת שעווה חמה ותכשירים להסרת שיער; חלקים 

ואביזרים עבור הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 8.     
                                                                                

ה' תמוז תשע"ז - 9129/06/2017



Trade Mark No. 274118 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NELSON 33 GIVATAIM LTD שם: נלסון 33 גבעתיים בע"מ

Address: 33 Katsanelson St., GIVATIM, Israel כתובת : כצנלסון 33, גבעתיים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Ben Yair, Adv.

Address: Rotchild 19 Blvd., P.O.B. 29217, Tel Aviv, 
61292, Israel

שם: אורן בן יאיר, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 19, ת.ד. 29217, תל אביב, 61292, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Bar chain; coffee house; restaurant; providing food 
and beverage services.

רשת ברים, קפה, מסעדה;  שירותי הספקת מזון ומשקה.         
                                              

ה' תמוז תשע"ז - 9229/06/2017



Trade Mark No. 274139 מספר סימן

Application Date 19/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaki Segev שם: יקי שגב

Address: Leon Blum 62, Haifa, Israel כתובת : לאון בלום 62, חיפה, ישראל

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: 44 סוג: 44

Medical treatment and surveillance in the field of 
putting on weight

שירותי טיפול ומעקב רפואי בתחום השמנת יתר.                   
                                    

ה' תמוז תשע"ז - 9329/06/2017



Trade Mark No. 274245 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1244873 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (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 prevention and 
treatment of respiratory diseases and disorders.

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

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

Switzerland, 20/01/2015, No. 668939 שוויץ, 20/01/2015, מספר 668939

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 9429/06/2017



Trade Mark No. 274256 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0620502 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fieldpoint B.V.

Address: Westerdoksdijk 423, NL-1013 BX Amsterdam, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Air pumps for vacuuming food containers and bags; 
machines for making food preparations; hermetic 
sealing machines.

Class: 21 סוג: 21

Containers, namely hermetic sealing containers for 
household and kitchen use.

ה' תמוז תשע"ז - 9529/06/2017



EVERY TOUCH IS A STEP FORWARD

Trade Mark No. 274509 מספר סימן

Application Date 11/05/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 014446975 האיחוד האירופי מספר: 014446975

Dated 09/12/2015 (Section 16) מיום 09/12/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Diagnostic reagents, assays and control solutions for 
the analysis of body fluids for use with blood glucose 
monitoring and insulin delivery devices.

מגיבים אבחנתיים, תמיסות בחינה ובקרה לניתוח נוזלי גוף 
המשמשים בניטור רמת גלוקוז בדם ומכשירי אספקת אינסולין.  
                                                                                     

Class: 5 סוג: 5

Test strips for blood glucose monitoring devices. רצועות בדיקה למכשירי ניטור רמת גלוקוז בדם.                

Class: 9 סוג: 9

Software used in conjunction with blood glucose 
monitoring devices, insulin infusion pumps and 
patches.

תוכנה המשמשת בשיתוף עם מכשירי ניטור רמת גלוקוז בדם, 
משאבות עירוי אינסולין ומדבקות.                                         

  

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose meters and monitoring devices, 
including parts and accessories; lancets, lancing 
devices and other finger-pricking devices used to 
draw blood to be used with blood glucose monitoring 
devices or for other medical uses; insulin delivery 
devices, namely insulin infusion pumps and patches, 
catheters, pen needles, syringes, needle inserters 
and portable apparatus; portable apparatus for 
transdermal administration of medicaments, namely, 
insulin delivery patch sold without medication; 
medical devices, namely, medicament administration 
monitors that utilize alerts and reminders; medical 
devices for transdermal administration of 
medicaments, namely, portable apparatus for 
transdermal medicaments, namely, insulin delivery 
patch sold without medications; parts for medical 
devices, namely, cannulas sold as a unit with the 
medical apparatus for transdermal administration of 
medicaments and sold separately.

מכשירי מדידה וניטור רמת גלוקוז בדם, כולל חלקים ואביזרים; 
אזמלי מנתחים, מכשירי דקירה ומכשירי דיקור-אצבע אחרים 
המשמשים לנטילת דם לצורך שימוש במכשירי ניטור רמת 
גלוקוז בדם או לצורך שימושים רפואיים אחרים; מכשירים 
לאספקת אינסולין, דהיינו, משאבות עירוי אינסולין ומדבקות, 
צנתרים, מחטי עט, מזרקים, מחדירי מחט ומתקנים ניידים; 
מתקנים ניידים לניהול העברת תרופות דרך העור, דהיינו, 
מדבקות לאספקת אינסולין הנמכרים ללא תרופה; מכשירים 

רפואיים, דהיינו, מוניטורים לניהול תרופות המפעילים התראות 
ותזכורות; מכשירים רפואיים לניהול העברת תרופות דרך העור, 
דהיינו, מכשירים ניידים להעברת תרופות דרך העור, דהיינו, 
מדבקות לאספקת אינסולין הנמכרים ללא תרופות; חלקים 

למכשירים רפואיים, דהיינו, צינוריות הנמכרות כיחידה יחד עם 
המכשיר הרפואי לניהול העברת תרופות דרך העור והנמכרות 
בנפרד.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 16 סוג: 16

Publications, promotional materials, manuals, and 
informational brochures relating to blood glucose 
monitoring devices, insulin delivery devices and 
diabetes. 

פרסומים, חומרים פרסום, מדריכים, וחוברות מידע הקשורים 
למכשירים לניטור רמת גלוקוז בדם, מכשירים לאספקת 

אינסולין וסוכרת.                                                               
                      

Class: 41 סוג: 41

Educational services relating to blood glucose 
monitoring devices, insulin delivery devices and 
diabetes; providing information relating to blood 
glucose monitoring devices, insulin delivery devices 
and diabetes.

שירותי חינוך הקשורים למכשירי ניטור רמת גלוקוז בדם, 
מכשירים לאספקת אינסולין וסוכרת; מתן מידע הקשור 

למכשירי ניטור רמת גלוקוז בדם, מכשירים לאספקת אינסולין 
וסוכרת.                                                                         

                                  

ה' תמוז תשע"ז - 9629/06/2017



 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

ה' תמוז תשע"ז - 9729/06/2017



אפקטיב
EFFECTIVE

Trade Mark No. 274529 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1285330 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: NISAN - GAVRIL EFFECTIVE MONEY 
MANAGEMENT & INVESTMENTS LIMITED

שם: ניסן - גבריל אפקטיב מנהלי כספים והשקעות בע"מ 

Address: 132 Begin Rd., Tal Aviv, 6701101, Israel כתובת : דרך בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Adv.

Address: P.O.B. 6181, Hertzelia, 4616002, Israel

שם: פרל  עורכי דין

כתובת : ת.ד. 6181, הרצליה, 4616002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial management services; investment 
management services ; all included in class 36

שירותי ניהול כספים; שירותי ניהול השקעות ; הנכללים כולם 
בסוג 36                                                     

ה' תמוז תשע"ז - 9829/06/2017



Trade Mark No. 274603 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1246448 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 1652868 איטליה מספר: 1652868

Dated 01/12/2014 (Section 16) מיום 01/12/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SO.DI.CO. S.R.L.

Address: Via Foce Cesano, 4/9, I-60019 SENIGALLIA, 
Italy

(Italy 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: 3 סוג: 3

Douching preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; disposable wipes 
impregnated with cleansing compounds for personal 
hygiene.

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

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

Italy, 01/12/2014, No. RN2014C000418 RN2014C000418 איטליה, 01/12/2014, מספר

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 9929/06/2017



720

Trade Mark No. 274708 מספר סימן

Application Date 18/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: D.N. Sorek 76842, P.O.B. 159, Hulda, Kibbutz 
Hulda, Israel

כתובת : ד.נ. שורק 76842, ת.ד. 159, חולדה, קיבוץ חולדה, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, all included in Class 33 יינות, הנכללים כולם בסוג 33         

ה' תמוז תשע"ז - 10029/06/2017



BATTLEHACK

Trade Mark No. 274743 מספר סימן

Application Date 19/05/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4877585 ארה"ב מספר: 4877585

Dated 29/12/2015 (Section 16) מיום 29/12/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: PayPal, Inc.

Address: 2211 North First Street, San Jose, California 
95131, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment in the nature of computer 
programming tournaments, competitions and 
contests; organizing, conducting and operating 
computer programming tournaments, competitions 
and contests; providing information on computer 
programming tournaments, competitions and 
contests; providing recognition and incentives by the 
way of awards and contests to demonstrate 
excellence in the field of computer programming and 
software development

בידור באופן של טורניר תכנות מחשב, תחרויות והתמודדויות; 
ארגון, ביצוע ואופרציה של טורנירים של תכנות מחשב, 
תחרויות והתמודדויות; אספקת מידע לגבי טורנירי תכנות 

מחשב, תחרויות והתמודדויות; אספקת הכרה ותמריצים בדרך 
של תגמול והתמודדויות להמחשת מצוינות בתחום תכנות 

מחשב ופיתוח תוכנה.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ה' תמוז תשע"ז - 10129/06/2017



Trade Mark No. 274804 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1247399 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Maxtrax Australia Pty Ltd

Address: PO Box 117, Northgate QLD 4013, Australia

(Proprietary Company, Limited by Shares Australia)

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: 12 סוג: 12

Vehicle recovery devices including traction ladders to 
assist vehicles in climbing out from mire terrain and 
other traction devices that assist in providing traction 
to vehicles in difficult terrain, and accessories 
thereof; automotive accessories namely four wheel 
drive accessories used in the recovery of stranded 
four wheel drive vehicles.

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

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

Australia, 19/12/2013, No. 1597836 אוסטרליה, 19/12/2013, מספר 1597836

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 10229/06/2017



AT THE HEART OF DEVICES YOU LOVE

Trade Mark No. 274891 מספר סימן

Application Date 25/05/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4781381 ארה"ב מספר: 4781381

Dated 28/07/2015 (Section 16) מיום 28/07/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits, computer hardware and software 
for processing in wireless communication 
apparatuses, consumer electronics devices, portable 
media devices, mobile gaming devices, computing 
devices, and smart phones; all included in class 9

מעגלים משולבים, חומרה ותוכנת מחשב לעיבוד במנגנוני 
תקשורת אלחוטיים, מכשירי אלקטרוניקה לצרכן, התקני מדיה 
ניידים, התקני משחק ניידים, התקני מחשוב, וטלפונים חכמים; 
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., 02/12/2014, No. 86/469162 ארה"ב, 02/12/2014, מספר 86/469162

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 10329/06/2017



Trade Mark No. 274982 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany

(Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, mental 
diseases and cancer.

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

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

Germany, 20/10/2014, No. 30 2014 063 454 גרמניה, 20/10/2014, מספר 454 063 2014 30

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 10429/06/2017



Trade Mark No. 275025 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248544 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 615101 שוויץ מספר: 615101

Dated 12/11/2010 (Section 16) מיום 12/11/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Stickers; calendars; decal; labels, not of textile; 
comics; stamps; flags of paper; pictures; graphic 
representations; printed packaging; bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; plastic materials for packaging; 
writing instruments; photocopy paper; photographic 
albums; photograph stands; adhesive corners for 
photographs; paper sheets; file cards; adhesive note 
paper; laser printing paper; writing paper; collapsible 
boxes of paper; advertising signs of paper; 
signboards of paper or cardboard; luggage tags of 
paper; flyers; wrappers; envelopes; visiting cards; 
tickets; bags, namely envelopes and pouches of 
paper or plastics, for packaging; printed patterns for 
costumes; printed tickets; printed periodicals; printed 
menus; printed guides.

Class: 18 סוג: 18

Casual bags; beach bags; sport bags; shopping 
bags; tool bags of leather, empty; backpacks; purses; 
handbags; satchels; straps (leather -); collars for 
animals; parasols; umbrellas; wallets; boxes of 
leather or leather board; attache cases; keycases; 
trunks [luggage]; traveling trunks; valises; garment 
bags for travel; briefbags; bags, namely envelopes 
and pouches of leather, for packaging.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ה' תמוז תשע"ז - 10529/06/2017



 Owners

Name: Y.Y.G.M. SA

Address: Via Motta, 44, CH-6900 Lugano, Switzerland

(Suisse Società Anonima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 10629/06/2017



Trade Mark No. 275044 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Julie Apple Pty Limited

Address: 2298 Bells Line of Road, Bilpin NSW 2758, 
Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Apples; fresh fruit; plant breeding material; plant 
cuttings; rootstock; seeds; live plants and trees.

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

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

Australia, 02/10/2014, No. 1650363 אוסטרליה, 02/10/2014, מספר 1650363

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 10729/06/2017



Trade Mark No. 275045 מספר סימן

Application Date 06/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1248712 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Intercept Pharmaceuticals, Inc.

Address: 450 W. 15th Street, Suite 505, New York NY 
10011, U.S.A.

(Delaware, United States 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations used to treat chronic 
liver and intestinal diseases.

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

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

U.S.A., 19/11/2014, No. 86458500 ארה"ב, 19/11/2014, מספר 86458500

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 10829/06/2017



Trade Mark No. 275082 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1200366 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 4609616 האיחוד האירופי מספר: 4609616

Dated 28/04/2008 (Section 16) מיום 28/04/2008 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, namely, children's 
multiple activity toys, dolls, stuffed toys, plush toys, 
collectable toy figures, action figure toys, marbles for 
games, board games, building games, construction 
toys, puzzles, ride-on toys, bath toys, children's wire 
construction and art activity toys, drawing toys and 
children's dress up accessories, namely, toy helmets, 
masks, wigs and costumes, all for play; amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes, namely, gymnastic 
apparatus, balls for sports, nets for sports; 
decorations for Christmas trees; amusement 
apparatus for games adapted for use with television 
receivers.

ה' תמוז תשע"ז - 10929/06/2017



 Owners

Name: The Entertainer (Amersham) Limited

Address: Boughton Business Park, Bell Lane, Little 
Chalfont, Buckinghamshire, HP6 6GL, United Kingdom

(United Kingdom 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

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of toys, games, playthings, collectible toys, 
collectible games, collectible playthings, dolls, 
figurines, stuffed, plush and cloth toys, puppets, 
building games and toys, puzzles, lunch boxes, 
confectionery, drinks, masks, wigs and costumes for 
role play, sunglasses, clothing, headgear, footwear, 
jewellery, hair accessories, cosmetics, toiletries, 
furniture, bedding, soft furnishings, educational and 
scientific apparatus, musical instruments, karaoke 
equipment, microphones, amplifiers, scale models, 
torches, computer apparatus, computer hardware, 
computer accessories, computer software, computer 
games, electronic games, video cameras, audio-
visual apparatus, cassette players and recorders, 
video players and recorders, DVD players, MP3 
players, batteries, cassette tapes, videos, CD's, 
DVD's, sport equipment, trampolines, sandpits, 
paddling pools, kites, skateboards, skates, scooters, 
cycles, go-karts, ride-on toys, toy vehicles, safety-
wear, helmets, knee pads, elbow pads, books, 
stationery, printed publications, posters, greeting 
cards, stickers, pencils, crayons, pens, markers, 
paintbrushes and materials, parts and accessories for 
sculpture, arts and craft activities, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods in a department store, from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunications; none of the aforesaid services 
relating to apparatus and equipment designed 
principally for professional use.

ה' תמוז תשע"ז - 11029/06/2017



leboncoin.co.il

Trade Mark No. 275092 מספר סימן

Application Date 02/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avner Hadjadj שם: אבנר חג'ג'

Address: Montmagny, France כתובת : 

Name: David Dan Cohen שם: דוד דן כהן

Address: Bar Ilan University, RAMAT GAN, 5290002, 
Israel

כתובת : אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 5290002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; all included in class 35. פרסומות; הנכללים כולם בסוג 35.                 

ה' תמוז תשע"ז - 11129/06/2017



Trade Mark No. 275189 מספר סימן

Application Date 06/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1249817 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word INTERCEPT in 
stylized lettering, to the left of two overlapping 
quadrilateral figures, with the overlap in contrasting 
white which represents background and not a part of 
the mark.

 Owners

Name: Intercept Pharmaceuticals, Inc.

Address: 450 W. 15th Street, Suite 505, New York NY 
10011, U.S.A.

(Delaware, United States 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations used to treat chronic 
liver and intestinal diseases.

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

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

U.S.A., 15/10/2014, No. 86424518 ארה"ב, 15/10/2014, מספר 86424518

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 11229/06/2017



Trade Mark No. 275194 מספר סימן

Application Date 06/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1249925 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words INTERCEPT and 
PHARMACEUTICALS in stylized lettering, on either 
side of two overlapping quadrilateral figures, with the 
overlap in contrasting white which represents 
background and not a part of the mark.

 Owners

Name: Intercept Pharmaceuticals, Inc.

Address: 450 W. 15th Street, Suite 505, New York NY 
10011, U.S.A.

(Delaware, United States 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations used to treat chronic 
liver and intestinal diseases.

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

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

U.S.A., 15/10/2014, No. 86424429 ארה"ב, 15/10/2014, מספר 86424429

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 11329/06/2017



NASOPURE

Trade Mark No. 275342 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BeWell Health, LLC,

Address: 1000 Pannell Street Ste. D, Columbia, 65201, 
MISSOURI, U.S.A.

(Missouri Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nasal wash kit comprised of buffered salt packets 
and a nasal wash bottle; buffered salt packets; nasal 
wash bottles; all included in class 05

ערכת שטיפת האף המורכבת ממנות מלח ממותן ובקבוקי 
שטיפת האף; מנות מלח ממותן; בקבוקי שטיפת האף; הנכללים 
כולם בסוג 05                                                             

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

(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. 86/492,341 ארה"ב, 30/12/2014, מספר 86/492,341

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 11429/06/2017



JEUNESSE

Trade Mark No. 275554 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty lotions; Beauty serums; Body lotions; 
Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
preparations, namely, firming lotions; Eye lotions; 
Facial beauty masks; Lotions for cosmetic purposes; 
Lotions for skin, face, body; Non-medicated anti-
aging serum; Non-medicated serums for use on skin, 
face, body; Non-medicated skin care creams and 
lotions; Non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; Skin creams; Skin lotions; Skin masks; Skin 
moisturizer; Wrinkle removing skin care preparations.

תרחיצי יופי; סרומים; תרחיצי גוף; קרמים קוסמטיים לטיפול 
בעור; תכשירים קוסמטיים, דהיינו, תרחיצי מיצוק; תרחיצים 

לעין; מסכות יופי לפנים; תרחיצים למטרות קוסמטיות; תרחיצים 
לעור, פנים, גוף; סרום לא תרופתי נגד הזדקנות; סרום לא 
תרופתי לשימוש העור, פנים, גוף; קרמים ותרחיצים לא 

תרופתיים לטיפוח העור; תכשירים לא תרופתיים לטיפול בעור, 
דהיינו, משחות, קרמים, ג'לים, טונרים, ניקוי וקלוף; קרמים 
לעור; תרחיצים לעור; מסכות עור; קרם לחות לעור; תכשירים 
להסרת קמטים לטיפול בעור.                                             
                                                                                    

                                    

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; Dietary and 
nutritional supplements containing rice flour; 
Nutritional supplements in the form of gels; Protein 
dietary supplements; Protein supplement shakes; 
Vitamin and mineral supplements.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים; תוספים דיאטטיים ותזונתיים 
המכילים קמח אורז; תוספים תזונתיים בצורה של ג'יל; תוספים 
תזונתיים מחלבון; תוסף חלבון שייק; תוספי ויטמינים ומינרלים.  
                                                                                     

                                      

Class: 11 סוג: 11

Potable water filtration systems comprising filtering 
units for producing potable water for domestic, 
commercial and industrial use, water purifying units 
for potable water for domestic, commercial and 
industrial use and potable water filtration and 
purification units and replacement cartridges and 
filters therefor.

מערכות סינון מי שתייה הכוללות יחידות סינון להפקת מי 
שתייה לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי, יחידות טיהור מים למי 
שתייה ביתי, מסחרי ותעשייתי ויחידות טיהור מים ויחידות סינון 
ומסננות בעבורם.                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 29 סוג: 29

Milk protein and milk protein products; whey protein, 
whey powder, and dried whey products.

חלב חלבון ומוצרי חלב חלבון; חלבון מי גבינה, אבקת מי גבינה, 
ומוצרי גבינה מיובשים.                       

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; Fruit juices and fruit drinks; Non-
alcoholic beverages containing fruit juices; Non-
alcoholic beverages with tea flavor; Non-alcoholic 
drinks, namely, energy shots; Non-alcoholic fruit juice 
beverages; Whey beverages.

משקאות אנרגיה; מיצי פירות ומשקאות פירות; משקאות ללא 
אלכוהול המכילות מיצי פירות; משקאות ללא אלכוהול בטעם 
תה; משקאות ללא אלכוהול, דהיינו, שוטים של אנרגיה; 

משקאות מיצי פירות ללא אלכוהול; משקאות מי גבינה.           
                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 11529/06/2017



 Owners

Name: Jeunesse Global Holdings, LLC 

Address: 650 Douglas Avenue, Suite 1020, Altamonte 
Springs FLORIDA, 32714, U.S.A.

(Florida 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

Class: 35 סוג: 35

Assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, 
business management, business organization, 
marketing and customer analysis; Online retail 
services through direct solicitation by distributors 
directed to end-users featuring skin care, nutritional 
and dietary supplements, meal replacement 
products, and beverages; Product merchandising; 
Providing information in the field of the direct selling 
and the business aspects of developing small 
businesses industry; Retail services through direct 
solicitation by distributors directed to end-users 
featuring skin care, nutritional and dietary 
supplements, meal replacement products, and 
beverages; Wholesale services through direct 
solicitation by distributors directed to end-users 
featuring skin care, nutritional and dietary 
supplements, meal replacement products, and 
beverages.

סיוע, שירותי ייעוץ והיוועצות בעניין תכנון עסקי, ניתוח עסקי, 
ניהול עסקי, ארגון עסקי, שיווק וניתוח לקוח; שירותי קמעונאות 

מקוונים באמצעות שכנוע ישיר על ידי מפיצים המופנה 
למשתמש בפועל להציע טיפול בעור, תוספים דיאטטיים 

ותזונתיים, מוצרים כתחליף לארוחה, ומשקאות; שיווק מוצר; 
אספקת מידע בתחום המכירה הישירה ואת ההיבטים העסקיים 
של פיתוח תעשיית עסקים קטנים; שירותי קמעונאות באמצעות 
שכנוע ישיר על ידי המפיצים המופנה למשתמש בפועל להציע 
טיפול בעור, תוספים דיאטטיים ותזונתיים, מוצרים כתחליף 
ארוחה, ומשקאות; שירותים סיטונאיים באמצעות שכנוע ישיר 
על ידי המפיצים על המשתמש בפועל להציע טיפול בעור, 
תוספים דיאטטיים ותזונתיים, מוצרים כתחליף לארוחה, 

ומשקאות.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 44 סוג: 44

Providing information regarding healthy living and 
lifestyle wellness via a website; Providing information 
about beauty; Providing information about dietary 
supplements and nutrition; Providing information in 
the fields of health and wellness; Providing 
information on maintaining a healthy lifestyle and 
losing weight.

אספקת מידע לגבי אורח חיים בריא ואיכות החיים באמצעות 
אתר אינטרנט; אספקת מידע אודות יופי; אספקת מידע על 

תוספים דיאטטיים ותזונתיים; אספקת מידע בתחומי הבריאות 
ואיכות חיים; אספקת מידע על שמירת אורח חיים בריא והורדה 
במשקל.                                                                         
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ריאליטי

Trade Mark No. 275569 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.
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REALITY

Trade Mark No. 275571 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.
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Trade Mark No. 275578 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty lotions; Beauty serums; Body lotions; 
Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
preparations, namely, firming lotions; Eye lotions; 
Facial beauty masks; Lotions for cosmetic purposes; 
Lotions for skin, face, body; Non-medicated anti-
aging serum; Non-medicated serums for use on skin, 
face, body; Non-medicated skin care creams and 
lotions; Non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; Skin creams; Skin lotions; Skin masks; Skin 
moisturizer; Wrinkle removing skin care preparations.

תרחיצי יופי; סרומים; תרחיצי גוף; קרמים קוסמטיים לטיפול 
בעור; תכשירים קוסמטיים, דהיינו, תרחיצי מיצוק; תרחיצים 

לעין; מסכות יופי לפנים; תרחיצים למטרות קוסמטיות; תרחיצים 
לעור, פנים, גוף; סרום לא תרופתי נגד הזדקנות; סרום לא 
תרופתי לשימוש העור, פנים, גוף; קרמים ותרחיצים לא 

תרופתיים לטיפוח העור; תכשירים לא תרופתיים לטיפול בעור, 
דהיינו, משחות, קרמים, ג'לים, טונרים, ניקוי וקלוף; קרמים 
לעור; תרחיצים לעור; מסכות עור; קרם לחות לעור; תכשירים 
להסרת קמטים לטיפול בעור.                                             
                                                                                    

                                    

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; Dietary and 
nutritional supplements containing rice flour; 
Nutritional supplements in the form of gels; Protein 
dietary supplements; Protein supplement shakes; 
Vitamin and mineral supplements.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים; תוספים דיאטטיים ותזונתיים 
המכילים קמח אורז; תוספים תזונתיים בצורה של ג'יל; תוספים 
תזונתיים מחלבון; תוסף חלבון שייק; תוספי ויטמינים ומינרלים.  
                                                                                     

                                      

Class: 11 סוג: 11

Potable water filtration systems comprising filtering 
units for producing potable water for domestic, 
commercial and industrial use, water purifying units 
for potable water for domestic, commercial and 
industrial use and potable water filtration and 
purification units and replacement cartridges and 
filters therefor.

מערכות סינון מי שתייה הכוללות יחידות סינון להפקת מי 
שתייה לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי, יחידות טיהור מים למי 
שתייה ביתי, מסחרי ותעשייתי ויחידות טיהור מים ויחידות סינון 
ומסננות בעבורם.                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 29 סוג: 29

Milk protein and milk protein products; whey protein, 
whey powder, and dried whey products.

חלב חלבון ומוצרי חלב חלבון; חלבון מי גבינה, אבקת מי גבינה, 
ומוצרי גבינה מיובשים.                       

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; Fruit juices and fruit drinks; Non-
alcoholic beverages containing fruit juices; Non-
alcoholic beverages with tea flavor; Non-alcoholic 
drinks, namely, energy shots; Non-alcoholic fruit juice 
beverages; Whey beverages.

משקאות אנרגיה; מיצי פירות ומשקאות פירות; משקאות ללא 
אלכוהול המכילות מיצי פירות; משקאות ללא אלכוהול בטעם 
תה; משקאות ללא אלכוהול, דהיינו, שוטים של אנרגיה; 

משקאות מיצי פירות ללא אלכוהול; משקאות מי גבינה.           
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 Owners

Name: Jeunesse Global Holdings, LLC 

Address: 650 Douglas Avenue, Suite 1020, Altamonte 
Springs FLORIDA, 32714, U.S.A.

(Florida 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

Class: 35 סוג: 35

 Assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, 
business management, business organization, 
marketing and customer analysis; Online retail 
services through direct solicitation by distributors 
directed to end-users featuring skin care, nutritional 
and dietary supplements, meal replacement 
products, and beverages; Product merchandising; 
Providing information in the field of the direct selling 
and the business aspects of developing small 
businesses industry; Retail services through direct 
solicitation by distributors directed to end-users 
featuring skin care, nutritional and dietary 
supplements, meal replacement products, and 
beverages; Wholesale services through direct 
solicitation by distributors directed to end-users 
featuring skin care, nutritional and dietary 
supplements, meal replacement products, and 
beverages.

סיוע, שירותי ייעוץ והיוועצות בעניין תכנון עסקי, ניתוח עסקי, 
ניהול עסקי, ארגון עסקי, שיווק וניתוח לקוח; שירותי קמעונאות 

מקוונים באמצעות שכנוע ישיר על ידי מפיצים המופנה 
למשתמש בפועל להציע טיפול בעור, תוספים דיאטטיים 

ותזונתיים, מוצרים כתחליף לארוחה, ומשקאות; שיווק מוצר; 
אספקת מידע בתחום המכירה הישירה ואת ההיבטים העסקיים 
של פיתוח תעשיית עסקים קטנים; שירותי קמעונאות באמצעות 
שכנוע ישיר על ידי המפיצים המופנה למשתמש בפועל להציע 
טיפול בעור, תוספים דיאטטיים ותזונתיים, מוצרים כתחליף 
ארוחה, ומשקאות; שירותים סיטונאיים באמצעות שכנוע ישיר 
על ידי המפיצים על המשתמש בפועל להציע טיפול בעור, 
תוספים דיאטטיים ותזונתיים, מוצרים כתחליף לארוחה, 

ומשקאות.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 44 סוג: 44

Providing information regarding healthy living and 
lifestyle wellness via a website; Providing information 
about beauty; Providing information about dietary 
supplements and nutrition; Providing information in 
the fields of health and wellness; Providing 
information on maintaining a healthy lifestyle and 
losing weight.

אספקת מידע לגבי אורח חיים בריא ואיכות החיים באמצעות 
אתר אינטרנט; אספקת מידע אודות יופי; אספקת מידע על 

תוספים דיאטטיים ותזונתיים; אספקת מידע בתחומי הבריאות 
ואיכות חיים; אספקת מידע על שמירת אורח חיים בריא והורדה 
במשקל.                                                                         
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Trade Mark No. 275638 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1251592 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing 
compositions; catalysts; tempering and soldering 
preparations for metals; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; plant fortifying preparations, 
chemical and biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants for use in oil and gas industry; 
natural or artificial chemicals to produce sexual baits 
or agents to confuse insects, agricultural and 
horticultural inoculants, beneficial bacteria and soil 
supplements; chemical substances with amphiphile 
characteristics.

Class: 2 סוג: 2

Paints, primers, varnishes, lacquers, glazes, 
pigments; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists.

Class: 3 סוג: 3

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

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; fuel gas and gas for 
lighting; lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including motor fuels) 
and illuminants; candles and wicks for lighting.
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Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and healthcare 
preparations; nutritional supplements for medical 
purposes; vitamin preparations for medical purposes; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth and dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; pesticides, 
fungicides, herbicides, biological pest control agents.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
ores.

Class: 7 סוג: 7

Machines for agricultural, horticultural and forestry 
purposes, machines for the chemical industry, 
machines for the beverage and food industry, 
machines for wood processing, machines for plastics 
processing, machines for metal working, machines 
for the textile industry, machines for automobile 
production, machines for paper processing, machines 
for paint processing, propulsion machines (excluding 
land vehicles), suction machines for industrial 
purposes, compressors, presses, pumps, petroleum 
refining machines, grinding machines, packaging 
machines, machine tools; engines (excluding engines 
for land vehicles); clutches and devices for power 
transmission (excluding those for land vehicles); 
agricultural equipment not operated by hand; 
incubating apparatus for eggs.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and 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 and 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; gloves for industrial purposes for 
protection against injury.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and parts thereof (not included in other 
classes); vehicle covers (shaped), vehicle seats; 
apparatus for locomotion by land, air or water and 
parts thereof.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, jewellery 
for personal adornment, precious stones; horological 
and chronometric instruments.
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Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (not included in other classes), namely 
linerboard for corrugated cardboard, paper sold in 
bulk, offset paper, honeycomb paper, corrugated 
paper, corrugated cardboard, filter paper; printed 
matter; book binding material, photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery.

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.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods of plastics, 
namely containers, closures for containers, baskets, 
barrels, casks, crates and pallets.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes.

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile).

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (not included in other classes); decorations 
for Christmas trees.

ה' תמוז תשע"ז - 12329/06/2017



Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats.

Class: 31 סוג: 31

Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products (not included in other classes); live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, live plants and 
natural flowers; foodstuffs for animals, malt, mulch; 
live biological pest control agents for agricultural use, 
namely insects and plants.

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services in the field of chemicals.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs.

Class: 37 סוג: 37

Factory construction; repair of computer hardware, 
repair work on buildings, repair and installation of 
data handling installations, repair and installation of 
machines; installation, maintenance and repair of 
industrial plants; installation, maintenance and repair 
of heating, ventilation and air conditioning equipment.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely processing of 
chemicals, production of energy; recycling and waste 
treatment, water treatment and purification.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; conducting seminars 
and events.

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; maintenance of 
software for information technology systems.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation.
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Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings and animals; agriculture, 
horticulture and forestry services.

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

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

Germany, 07/08/2014, No. 30 2014 005 548.1/05 גרמניה, 07/08/2014, מספר 548.1/05 005 2014 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 18 סוג: 18

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 23 סוג: 23

Class: 25 סוג: 25

Class: 27 סוג: 27

Class: 28 סוג: 28

Class: 29 סוג: 29

Class: 31 סוג: 31
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 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 32 סוג: 32

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 12629/06/2017



Trade Mark No. 275670 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252024 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
purses, school bags, school satchels, card cases, 
travelling trunks, backpacks, rucksacks, wallets, 
shopping bags, attaché cases, beach bags, bags, 
handbags, travelling bags, handbag frames, 
pouches, briefcases, cases of leather, vanity cases 
not fitted, leather key cases, suitcases, bags for 
sports, hat boxes of leather, garment bags for travel, 
leather shoulder belts, leather straps, fur, raw skins, 
dog collars, clothing for pets, umbrellas, walking 
sticks; whips, saddlery, harness fittings.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, overalls, underwear, sweaters, shirts, 
jumpers, suits, ready-made clothing, trousers, 
outerclothing, knitwear, coats, skirts, petticoats, 
pullovers, overcoats, jackets, stuff jackets, ski 
jackets, ski pants, parkas, clothing of leather, t-shirts, 
blouses, pants, dressing gowns, formal dresses, 
vests, jerseys, pajamas, bathrobes, brassieres, 
camisoles, corselets, slips, children's clothing, 
layette, bathing caps, bathing suits, clothing for 
gymnastics, waterproof clothing, raincoats, 
masquerade costumes; footwear, slippers, bath 
slippers, boots, sport boots, horse-riding boots, 
galoshes, shoes, beach shoes, sandals, sports 
shoes, gymnastic shoes, overshoes; headgear, hats, 
caps, cap peaks; socks, sock suspenders, stockings, 
garters, gloves, mittens, muffs, shawls, ties, neckties, 
scarves and foulards (clothing articles), veils, 
bandanas, fur stoles, furs (clothing), belts; wedding 
dresses.

ה' תמוז תשע"ז - 12729/06/2017



 Owners

Name: CAVALIERE BRANDS S.À.R.L.

Address: 6 rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Class: 35 סוג: 35

Dissemination of advertisements, dissemination of 
advertising matter, rental of advertising space; 
commercial or industrial business management 
consultancy and assistance, professional business 
consultancy; modelling for advertising or business 
promotion; franchising, namely services provided by 
a franchisor in helping, managing and developing 
commercial enterprises (services for third parties); 
retail services in the field of clothing and accessories 
thereto; wholesale services in the field of clothing and 
accessories thereto.

ה' תמוז תשע"ז - 12829/06/2017



גיימאפקטיב
GAMEFFECTIVE

Trade Mark No. 275870 מספר סימן

Application Date 30/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Biz-Effective Ltd. שם: ביז-אפקטיב בע"מ

Address: 15 Gidon street, RAMAT HASHARON, 
4731032, Israel

כתובת : גדעון 15, רמת השרון, 4731032, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hirsch-Falk, Mizrahi, Gillat, Oren, Adv.

Address: The Rubinstein House, 7th Floor, 20 Lincoln 
Street, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: הירש-פלק, מזרחי, גילת, אורן, עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, קומה 7, רח' לינקולן 20, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for creating and managing 
customer, partner and employee incentive, reward 
and redemption programs; Computer software that 
uses gamification elements for creating, managing 
and tracking customer, partner and employee 
incentive, reward and redemption programs; 
Computer software that uses gamification elements 
to improve organizational and workforce engagement 
for recruitment, onboarding, customer service, 
training, collaboration, promoting competition, 
employee and group goal setting, tracking sales 
history, job performance feedback, and job 
performance achievement purposes; Computer 
software for hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, and websites of 
others in the fields of social networking, customer 
service and training, customer relationship 
management, tracking sales history, collaboration 
and management; Computer software for use in 
database management in the fields of customer 
service and training, customer relationship 
management, tracking sales history, collaboration 
and management.

תכנת מחשב ליצירת וניהול תמריצים ללקוחות, עובדים 
ושותפים, פרסים ותכניות פידיון; תכנת מחשב אשר משתמשת 

באלמנטים משחקיים בשביל ליצור, לנהל ולנטר תמריצים 
ללקוחות, עובדים ושותפים, פרסים ותכניות פדיון; תכנת מחשב 

המשתמשת באלמנטים משחקיים בכדי לשפר את שילוב 
הארגון וכוח העבודה בגיוס, קליטה, שירות לקוחות, הדרכה, 
שיתוף פעולה, קידום תחרות, הצבת מטרות לעובדים יחידים 
וכקבוצה, מעקב היסטוריית מכירות, משוב ביצועים בעבודה 
והישגי ביצועים בעבודה; תכנת מחשב למטרת אירוח, ניהול, 
פיתוח ותחזוקה של יישומים, תוכנות ואתרים של אחרים 

בתחומי רשתות חברתיות, שירות לקוחות והדרכה, ניהול קשרי 
לקוחות, מעקב אחר היסטוריית מכירות, שיתוף פעולה וניהול; 
תוכנת מחשב לשימוש בניהול מאגרי מידע בתחומי שירות 

לקוחות והכשרה, ניהול קשרי לקוחות, מעקב אחרי היסטוריית 
מכירות, שיתוף פעולה וניהול.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ה' תמוז תשע"ז - 12929/06/2017



Trade Mark No. 275880 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, 
namely, software for carpooling and ridesharing.        

תוכנת יישומי מחשב לטלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים, 
ומחשבים לכף היד, דהיינו, תוכנה לנסיעות משותפות ברכב 

(קאר פולינג) והשתתפות בנסיעות (רייד שרינג). 

Class: 39 סוג: 39

Carpooling services, namely, matching drivers of 
motor vehicles with individuals needing rides           

שירותי נסיעות משותפות ברכב (קאר פולינג), דהיינו, התאמה 
בין נהגי כלי רכב לבין יחידים הזקוקים להסעות.

Class: 42 סוג: 42

creating an online community that enables registered 
users to communicate with each other to discuss and 
engages in carpooling and ride sharing.

יצירת קהילה מקוונת המאפשרת למשתמשים רשומים לתקשר 
אחד עם האחר לשם דיון והשתתפות בנסיעות משותפות ברכב 

(קאר פולינג) והשתתפות בנסיעות (רייד שרינג).           

ה' תמוז תשע"ז - 13029/06/2017



Trade Mark No. 275965 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1252986 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4688431 ארה"ב מספר: 4688431

Dated 17/02/2015 (Section 16) מיום 17/02/2015 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4688432 ארה"ב מספר: 4688432

Dated 17/02/2015 (Section 16) מיום 17/02/2015 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4688430 ארה"ב מספר: 4688430

Dated 17/02/2015 (Section 16) מיום 17/02/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services, namely, providing 
assistance in development of business strategies and 
creative ideation; business development consulting 
services; business management consulting with 
relation to strategy, management, personnel, product 
development, marketing, loans, finance and capital, 
and operations matters; new business venture 
development services; talent recruiting services in 
the field of engineering.

Class: 36 סוג: 36

Venture capital services for providing seed funds, 
financing and expertise to emerging and start-up 
companies; providing venture capital, working capital, 
development capital, private equity and investment 
funding; venture capital advisory, financing, funding 
and management services; incubation services, 
namely, providing financing to freelancers, start-ups, 
existing businesses and non-profits; financial 
services, namely, investment advice, investment 
management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and 
public equity and debt investment services.

Class: 41 סוג: 41

On-line journals, namely, blogs in the field of venture 
capital and business development.

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

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

U.S.A., 08/07/2014, No. 86331674 ארה"ב, 08/07/2014, מספר 86331674

Class: 35 סוג: 35

ה' תמוז תשע"ז - 13129/06/2017



 Owners

Name: AH Capital Management, L.L.C.

Address: 2865 Sand Hill Road, Suite 101, Menlo Park CA 
94025, 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

U.S.A., 08/07/2014, No. 86331675 ארה"ב, 08/07/2014, מספר 86331675

Class: 36 סוג: 36

U.S.A., 08/07/2014, No. 86331676 ארה"ב, 08/07/2014, מספר 86331676

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 13229/06/2017



Trade Mark No. 276088 מספר סימן

Application Date 20/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254273 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee-based beverages; coffee substitutes; 
tea; tea-based beverages; tea substitutes; cocoa; 
cocoa-based beverages; edible ices namely ice 
creams; frozen yoghurts; sorbets; pastries; bread; 
bread rolls; buns; cake dough; cereal-based snack 
food; cookies; sugar confectionery.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; Cafes; fast 
food restaurants

ה' תמוז תשע"ז - 13329/06/2017



Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the word elements 
"CALIFORNIA BLISS EST. 2013. ON THE BEACH" 
above which there is a circle containing a star 
(located on the top right) and a triple wave.

 Owners

Name: LE NID FRANCE

Address: 175 rue de la Tuilerie, F-13290 Les Milles, 
France

(France Société par actions simplifiée)

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

ה' תמוז תשע"ז - 13429/06/2017



Trade Mark No. 276109 מספר סימן

Application Date 16/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0785115 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 92/437352 צרפת מספר: 92/437352

Dated 06/10/1992 (Section 16) מיום 06/10/1992 (סעיף 16) 

 Owners

Name: HAULOTTE GROUP (Société Anonyme)

Address: LA PERONNIERE, F-42152 L'HORME, France

(République Française Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Cranes and other lifting and handling equipment.

Class: 12 סוג: 12

Mobile lifting and handling equipment, namely 
handling carts, fork-lift trucks, aerial lift baskets and 
aerial platforms.

ה' תמוז תשע"ז - 13529/06/2017



Trade Mark No. 276117 מספר סימן

Application Date 11/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1101844 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 4688771 יפן מספר: 4688771

Dated 04/07/2003 (Section 16) מיום 04/07/2003 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SHIMANO INC.

Address: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 
590-8577, Japan

(Japan corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle parts and fittings for bicycles, 
namely, front chain wheels, cranks, crank sets, 
saddles, spokes, spoke clips, chains, chain 
deflectors, shift cables, handlebar grips, wheels, 
hubs, internal gear hubs, bicycle dynamo hubs, hub 
quick release levers, gear release levers, gear shift 
levers, chain guides, sprockets, handlebars, 
handlebar stems, bar ends, seat posts, freewheels, 
bicycle pedals, toe clips, front forks, head parts for 
frame-fork assembly, rims, bottom brackets, seat 
pillars, seat pillar quick release, derailleurs controlled 
by computer, gear position indicators for bicycles;  
pulleys adapted  for use with bicycles, front 
derailleurs, rear derailleurs, speed change gears, 
power transmissions and gearings, suspensions, 
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, 
brake shoes, brakes, all for bicycles.

ה' תמוז תשע"ז - 13629/06/2017



Trade Mark No. 276144 מספר סימן

Application Date 05/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם,  רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jams, fruit-based spreads, vegetables- based 
spreads, nut-based spreads, peanut butter.

ריבות, ממרחים על בסיס פירות, ממרחים על בסיס ירקות, 
ממרחים על בסיס אגוזים, חמאת בוטנים.   

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, coffee capsules, coffee-based 
beverages; preparations made from cereals; pastries 
and confectionery; waffles, biscuits, cookies and 
cakes; chocolate; chocolate-based spreads; snacks; 
sauces, ketchup, mustard, honey

קפה, תה, קפסולות קפה, משקאות על בסיס קפה; מוצרים 
העשויים מדגנים; דברי מאפה ודברי מתיקה; ופלים, 

ביסקוויטים, עוגיות ועוגות; שוקולד; ממרחים על בסיס שוקולד; 
חטיפים; רטבים, קטשופ, חרדל, דבש .                                

                                                        

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages 
flavored with coffee.

משקאות לא אלכוהוליים; משקאות לא אלכוהוליים מתובלים 
בקפה.                             

ה' תמוז תשע"ז - 13729/06/2017



Trade Mark No. 276289 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255149 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XEROX CORPORATION

Address: 45 Glover Avenue, Norwalk CT 06856, U.S.A.

(New York, 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: 7 סוג: 7

Industrial printing machines and inking apparatus for 
printing systems, industrial inkjet printing machines; 
structural components for the aforesaid products.

Class: 9 סוג: 9

Industrial printers; digital printers; industrial inkjet 
printers; printer hubs for industrial inkjet printers; all 
these products being designed for use with 
computers and computer-related industrial 
equipment; print heads; structural components of all 
the aforesaid products.

ה' תמוז תשע"ז - 13829/06/2017



Trade Mark No. 276365 מספר סימן

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAHMOUD ALSLAMAN שם: מחמוד אלסלמאן

Address: machane aschar yashan, Shchem, Palestinian 
Authority

כתובת : מחנה עסכר ישן, שכם, רשות הפלשתינית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Keblawi Aaid .Adv.

Address: Aen-Jarar, P.O.B. 6349, Um El-Fahem, 
3001000, Israel

שם: עאיד קיבלאוי- משרד עו"ד

כתובת : שכ' עין ג'ראר, ת.ד. 6349, אום אל פאחם, 3001000, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

food supplemants. תוספי תזונה.           

ה' תמוז תשע"ז - 13929/06/2017



מגזין עם כיוון

Trade Mark No. 276370 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oren Lebovich שם: אורן ליבוביץ

Address: Hadagan 7, P.O.B. 1140, Givat Ada, Israel כתובת : הדגן 7, ת.ד. 1140, גבעת עדה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dekel-David Ozer

Address: Aadanim 29, Aadanim, 45925, Israel

שם: דקל-דוד עוזר

כתובת : עדנים 29, עדנים, 45925, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing online magazines, not downloadable. מגזין מקוון לא ניתן להורדה.                                     

ה' תמוז תשע"ז - 14029/06/2017



Trade Mark No. 276386 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Golan Services Ltd שם: שירותי גולן בע"מ

Address: groznberg 3, RISHON LEZIYYON, Israel כתובת : גרוזנברג 3, ראשון לציון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Karity, Adv.

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: ניר קריטי, עו"ד

כתובת : רחוב דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Service for dishwashers ; namely replacement and 
repair of parts.

שירות למכונות הדחת כלים, דהיינו החלפה ותיקון של חלקים.   
                    

ה' תמוז תשע"ז - 14129/06/2017



Trade Mark No. 276651 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1256701 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Charlie Bears Limited

Address: Unit 2 Milford Park, Pennygillam Industrial 
Estate, Launceston Cornwall PL15 7PJ, United Kingdom

(England and Wales Private Limited Company)

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: 16 סוג: 16

Books; children's storybooks; labels; address labels; 
envelopes; gift tags; adhesive labels; rubber stamps; 
greeting cards; announcement cards; book marks; 
parts and fittings for the aforesaid goods.

Class: 28 סוג: 28

Stuffed toys in the form of animals; stuffed toy bears; 
articles of clothing for toys; parts and fittings for all of 
the aforesaid goods.

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with toys, games, 
playthings, stuffed toys in the form of animals, 
articles of clothing for toys, decorations for Christmas 
trees, collectable toy figures, books, children's 
storybooks, printed matter, photographs, stationery, 
packaging for gifts, protective covers for books, 
labels of paper and card, address labels, envelopes, 
gift tags of paper and card, adhesive labels, 
stationery, notebooks, writing paper, rubber stamps, 
greeting cards, announcement cards, book marks, 
and parts and fittings for all the aforesaid goods; 
provision of space on websites for advertising goods 
and services; franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization 
and promotion; conducting, arranging and organizing 
trade shows and trade fairs for commercial and 
advertising purposes; information, consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid services.

ה' תמוז תשע"ז - 14229/06/2017



Trade Mark No. 276672 מספר סימן

Application Date 19/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1257031 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

Address: Suite 200, 222 Kearny Street, San Francisco 
CA 94108, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd. Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Incentive programs providing special guest services, 
amenities and awards to frequent hotel guest 
members.

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

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

U.S.A., 15/12/2014, No. 86481235 ארה"ב, 15/12/2014, מספר 86481235

Class: 35 סוג: 35

ה' תמוז תשע"ז - 14329/06/2017



Trade Mark No. 276875 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sequenom, Inc.

Address: 3595 John Hopkins Court, San Diego CA 
92121, U.S.A.

(Delaware, United States 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: 44 סוג: 44

Medical services provided before or during the 
pregnancy of a patient for the purpose of assessing 
the health of the fetus; genetic, prenatal and 
diagnostic testing for medical purposes; nucleic acid 
based testing for medical purposes; medical services 
in the fields of nucleic acid analysis and prenatal 
diagnosis and genetics, infertility testing, and testing 
of products of conception; medical diagnosis of 
patients through the use of nucleic acid analysis; 
medical .reporting services; providing online medical 
record services; all the foregoing provided before or 
during the pregnancy of the patient for the purpose of 
assessing the health of the fetus and does not 
include DNA testing after the birth of the child.

ה' תמוז תשע"ז - 14429/06/2017



Trade Mark No. 276884 מספר סימן

Application Date 08/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258252 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Game software; software (recorded programs).

Class: 35 סוג: 35

Advertising; direct mail advertising (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); 
computerized file management; web site traffic 
optimization; online advertising on a computer 
network; rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising 
texts; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements.

Class: 41 סוג: 41

Information relating to entertainment or education; 
publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; electronic desktop publishing.

Class: 42 סוג: 42

Evaluations and assessments in the fields of science 
and technology provided by engineers; scientific and 
technical research; design and development of 
computers and software; development (design), 
installation, maintenance, updating or rental of 
software; computer programming; software as a 
service (SaaS); electronic data storage.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services.

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

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

France, 08/12/2014, No. 14 4 140 142 צרפת, 08/12/2014, מספר 142 140 4 14

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ה' תמוז תשע"ז - 14529/06/2017



 Owners

Name: Turba SAS

Address: 81 rue Reamur, F-75002 Paris, France

(SAS)

ה' תמוז תשע"ז - 14629/06/2017



Trade Mark No. 276887 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258297 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STV SERRATURE S.r.l.

Address: Zona Industriale Piana, 29, I-36078 
VALDAGNO, VICENZA, Italy

(Società a responsabilità limitata)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locking devices; strike plates and accessories for 
locks; keys and key cylinders of metal; kits and 
accessories for swing doors, sliding doors and folding 
doors; metal door plates; runners and frames of 
metal for sliding doors; handles (of brass, silver, 
Zamac); grab handles; door knockers.

ה' תמוז תשע"ז - 14729/06/2017



Trade Mark No. 276928 מספר סימן

Application Date 06/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258701 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; non-medicated toilet preparations; 
cosmetics; preparations for removing cosmetics; 
shampoos; perfumes; essential oils; preparations for 
the hair; anti-perspirants; deodorants for use on the 
person; depilatory preparations; dentifrices; non-
medicated preparations for the nails and the skin; 
false nails and false eyelashes and adhesives for 
fixing all the aforesaid goods; depilatory wax; 
abrasive paper and emery paper, all for cosmetic 
purposes; cosmetic preparations for the nails; 
artificial fingernails; nail polish, nail varnish and 
preparations for removing all the aforesaid goods; 
oils for treating nails and cuticles; nail lacquer; nail 
polish remover; cuticle cream; lipstick; lip liner; nail 
polish base coat; nail polish top coat; nail hardeners; 
acrylic powders and bonding liquids for making, 
mending or strengthening artificial fingernails; kits for 
making artificial fingernails comprising acrylic 
powders, bonding liquids, glue removers, brush 
cleaners; nail adhesives.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; online retail services and mail order 
catalogue services in the fields of beauty, cosmetic 
and personal care products; retail store services in 
the fields of beauty, cosmetic and personal care 
products; wholesale services in the fields of beauty, 
cosmetic and personal care products; catalogue 
services in the fields of beauty, cosmetic and 
personal care products; organization of trade fairs for 
commercial and advertising purposes in the fields of 
beauty, cosmetic and personal care products; 
organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes in the fields of beauty, cosmetic 
and personal care products; promoting the goods 
and services of others by means of the issuance of 
loyalty cards and discount cards; customer loyalty 
services for commercial, promotional and advertising 
purposes.

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons services; nail salons services; 
consultation services in the fields of beauty, cosmetic 
and personal care products; medical, sanitary and 
beauty care services; tanning salons services; hair 
care salon services; beauty salon services, namely 
making reservations and bookings for beauty care; 
rental of machines and apparatus for use in beauty 
and nail salons.

ה' תמוז תשע"ז - 14829/06/2017



 Owners

Name: O P I Products, Inc.

Address: 13034 Saticoy Street, North Hollywood CA 
91605, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ה' תמוז תשע"ז - 14929/06/2017



Trade Mark No. 276935 מספר סימן

Application Date 24/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258759 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Denis Gabriel Choukroun

Address: 28 Avenue Hoche, F-75008 Paris, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, orthopedic articles used as 
walking aids; walking aids; invalid walkers; walking 
frames; devices used for physical exercise for 
medical and rehabilitation purposes; suture materials; 
heating pads and cushions for medical purposes; 
tables for the use in the treatment of patients; 
massage chairs; chairs especially made for medical 
use; bed bases for beds especially made for medical 
purposes.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and suitcases; luggage; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips and saddlery; bags; 
walking cane handles, walking stick seats.

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

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

European Union, 24/10/2014, No. 013403522 האיחוד האירופי, 24/10/2014, מספר 013403522

Class: 10 סוג: 10

Class: 18 סוג: 18

ה' תמוז תשע"ז - 15029/06/2017



Trade Mark No. 276943 מספר סימן

Application Date 08/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1254578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BioMarin Pharmaceutical Inc.

Address: 105 Digital Drive, Novato, CA 94949, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical compound for treatment of muscular 
dystrophy.

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

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

U.S.A., 24/03/2015, No. 86574865 ארה"ב, 24/03/2015, מספר 86574865

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 15129/06/2017



CLEANER PLEASURE

Trade Mark No. 276955 מספר סימן

Application Date 30/07/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes; batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
battery chargers for electronic cigarettes, battery 
chargers for electronic devices that  are used for 
heating tobacco; USB chargers for electronic 
cigarettes; USB chargers for electronic devices that  
are used for heating tobacco; car chargers for 
electronic cigarettes; car chargers for electronic 
cigarettes; car chargers for devices that  are used for 
heating tobacco; electronic rechargeable cigarette 
cases, chargers, extinguishers and accessories, 
parts and fittings for use in connection with electronic 
cigarettes or apparatus for heating tobacco.

סוללות לסיגריות אלקטרוניות; סוללות למכשירים אלקטרוניים 
המשמשים לחימום טבק, מטען סוללות לסיגריות אלקטרוניות, 
מטען סוללות לאביזרים אלקטרוניים המשמשים לחימום טבק; 
מטעני אפיק טורי אוניברסאלי (יו.אס.בי) לסיגריות אלקטרוניות; 
מטעני  אפיק טורי אוניברסאלי (יו.אס.בי) למכשירים חשמליים 
המשמשים לחימום טבק;  מטענים לרכב לסיגריות אלקטרוניות; 
מטענים לרכב לסיגריות אלקטרוניות; מטענים לרכב למכשירים 
אשר משמשים לחימום טבק; נרתיקי סיגריות אלקטרוניות 

נטענות, מטענים, מטפים ואביזרים, חלקים ומתאמים לשימוש 
ביחס לסיגריות אלקטרוניות או מנגנונים לחימום טבק.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 11 סוג: 11

Electronic vaporizers; electronic smoking vaporizers; 
apparatus for heating tobacco and tobacco products; 
apparatus for heating liquids; apparatus for 
generating vapor, wired vaporizer.

מאיידים אלקטרוניים; מאיידי עישון אלקטרוניים; מכשירים 
לחימום טבק ומוצרי טבק; מכשירים לחימום נוזלים; מכשירים 
לייצור אדים, מאייד מרושת.                                               

                                                            

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches; 
tobacco sticks, heated tobacco products, electronic 
devices that heat cigarettes; electronic smoking 
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes 
for use as an alternative to traditional cigarettes; 
electronic nicotine inhalation devices; vaporising 
devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; smoker's articles for electronic cigarettes; 
chargers, extinguishers and accessories, parts and 
fittings for use in connection with electronic cigarettes 
or apparatus for heating tobacco.

טבק, גלמי או מעובד; מוצרי טבק; לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא 
למטרות רפואיות); פריטי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות, 

גלילים לסיגריות, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים 
לסיגריות, מאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, 

מצתים, גפרורים; מקלות טבק, מוצרי טבק מחוממים, מכשירים 
חשמליים המחממים סיגריות; מכשירי עישון אלקטרוניים; 

סיגריות אלקטרוניות; סיגריות אלקטרוניות המשמשים כתחליף 
לסיגריות מסורתיות; מכשירי שאיפת ניקוטין אלקטרוניים; 

אביזרי אידוי לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; פריטי מעשנים 
לסיגריות אלקטרוניות; מטענים, אביזרים ומטפים, חלקים 
ומתאמים לשימוש ביחס לסיגריות אלקטרוניות או מנגנונים 

לחימום טבק.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ה' תמוז תשע"ז - 15229/06/2017



 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

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

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

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

ה' תמוז תשע"ז - 15329/06/2017



THE MAG!C SHOP

Trade Mark No. 276977 מספר סימן

Application Date 02/08/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 1855 Griffin Road, Suite B454, Dania Beach, 
FL, 33004, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of entertainment 
featuring audio and audiovisual works for use with 
mixed reality based hardware, provided via the 
Internet and other computer and electronic 
communication networks; all included in class 35

שירותי חנות קמעונאית בתחום הבידור הכוללת יצירות אודיו 
ואודיו-ויזואליות לשימוש עם חומרה מבוססת מציאות מעורבת, 

הניתנת באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב ותקשורת 
אלקטרונית אחרות; הנכללים כולם בסוג 35                           

                                                                            

ה' תמוז תשע"ז - 15429/06/2017



Trade Mark No. 276995 מספר סימן

Application Date 03/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HACAREM SPIRITS LTD. שם: הכרם - משקאות חריפים בע"מ

Address: 10, Derech Hachoresh, P.O.B. 190, Hevel 
Modiin 73199, 73199, Israel

כתובת : דרך החורש 10, ת.ד. 190, א.ת. חבל מודיעין, 73199, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes Amir & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 6789717, Israel

שם: נשיץ, ברנדס אמיר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 6789717, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                            

ה' תמוז תשע"ז - 15529/06/2017



Trade Mark No. 277082 מספר סימן

Application Date 04/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258853 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IDT Fashion Brand Management SA

Address: 20, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg, 
Luxembourg

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; almond soaps; cosmetic soaps; 
body soaps; perfumed soaps; body soaps; bath 
soaps; body cream soaps; lavender, jasmine, mint 
and rose oil; aromatic oils; cosmetic oils; 
aromatherapy oils; bath oils; massage oils; perfumed 
oils; air fragrances; cosmetic creams; exfoliating 
creams; perfumed creams; massage gels other than 
for medical use; incense and incense sticks; make-up 
products; lipstick; pencils for cosmetic use; mascara; 
false eyelashes and nails; shampoos; hair dye.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; bandeaux [clothing]; 
bodysuits [clothing]; combinations [clothing]; 
underwear; nightwear; silk clothing; cashmere 
clothing; clothing of leather; clothing for women; veils 
[clothing]; gussets for underwear [parts of clothing]; 
underclothing; girdles [underwear]; halter tops; boy 
shorts [underwear]; knickers [underwear]; mesh 
underwear; lingerie; brassieres; straps for brassieres; 
adhesive bras; sports bras; bralettes; strapless 
brassieres; garter belts; camisettes; knee highs; 
stockings; tights; dresses; trousers; skorts; shorts; 
skirts; tee-shirts; shirts.

ה' תמוז תשע"ז - 15629/06/2017



Trade Mark No. 277100 מספר סימן

Application Date 01/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258996 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries; perfumery and fragrances; eau de 
Cologne; perfumes; scented preparations; mouth 
wash products; preparations for cleaning and care of 
the body; deodorants and antiperspirants; soaps and 
gels for personal use; bath preparations; 
preparations for skin care; exfoliants; talcum 
powders; wet wipes, cotton balls and hand wipes for 
sanitary, cosmetic and perfume purposes; cosmetics, 
toiletries and perfumery products for the care and 
beauty of eyelashes, eyebrows, eyes, lips and nails; 
lip balm (non-medicated); nail polish; adhesives for 
cosmetic use; cosmetic preparations for slimming; 
hair preparations and treatments; make-up products; 
make-up removing products; products for hair 
removal and shaving; pre-shave preparations; after-
shave preparations; non-medicated beauty 
preparations; cosmetic tanning and self-tanning 
preparations; cosmetic kits; preparations for 
perfuming; fragrances for the home; sachets for 
perfuming linen; aromatic extracts; products for the 
care and cleaning of animals; abrasives; 
shoemakers' and tailors' wax; preparations for 
cleaning and polishing leather and footwear.

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

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

European Union, 17/12/2014, No. 013584537 האיחוד האירופי, 17/12/2014, מספר 013584537

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 15729/06/2017



 Owners

Name: PUIG FRANCE, Société par Actions Simplifiée

Address: 65-67 avenue des Champs Elysées, F-75008 
Paris, France

(Société par Actions Simplifiée)

ה' תמוז תשע"ז - 15829/06/2017



Trade Mark No. 277107 מספר סימן

Application Date 08/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259109 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EFE TEKSTİL MAĞAZACILIK SANAYİ İÇ VE 
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Address: Ahmet Nafız Gürman Mah., Gülsever Sok. 
No:17/A, Merter - İstanbul, Turkey

(LIMITED COMPANY TURKEY) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks; 
footwear; headgear.

Class: 35 סוג: 35

Marketing and public relations; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes;  business consultancy; 
accounting; commercial consultancy services;  
auctioneering.

ה' תמוז תשע"ז - 15929/06/2017



Trade Mark No. 277108 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259117 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Bath preparations for medical use; sanitary pads, 
panties or towels,  medicinal herbs;  parasiticides; 
alloys of precious metals for dental use.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear; headgear; shirts; clothing of 
leather or imitation of leather; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; bedroom slippers; beach, ski or 
sports footwear; underwear.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; cigars; 
cigarettes; cigarette paper; pipes; lighters for 
smokers; cigar boxes or cases; cigarette boxes or 
cases; ashtrays for smokers; electronic cigarettes.

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

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

France, 17/11/2014, No. 14 4 135 011 צרפת, 17/11/2014, מספר 011 135 4 14

Class: 34 סוג: 34

ה' תמוז תשע"ז - 16029/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple, gray, white, blue, brown and pink.

 Owners

Name: CUISSET VINCENT

Address: 35 Hameau des Noailles, F-33400 TALENCE, 
France

ה' תמוז תשע"ז - 16129/06/2017



Trade Mark No. 277112 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1259187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "IKAROV" EOOD

Address: 29, Bratia Turnevi, Str., BG-4000 Plovdiv, 
Bulgaria

(Bulgaria Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Aromatic extracts.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and hygienic preparations articles; 
disinfectants for hygiene purposes; plasters, 
materials for dressings; balsamic preparations for 
medical purposes; milk of almonds for 
pharmaceutical purposes; petroleum jelly for medical 
purposes; vitamin preparations; poultices; milk sugar 
for pharmaceutical purposes; medicinal herbs; jujube, 
medicated; medicinal oils;  adhesive bands for 
medical purposes; pharmaceutical preparations for 
skin care; elixirs [pharmaceutical preparations]; 
eucalyptus for pharmaceutical purposes; esters for 
pharmaceutical purposes; dill oil for medical 
purposes; mustard oil for medical purposes.

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

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

Bulgaria, 02/12/2014, No. BG134918 BG134918 בולגריה, 02/12/2014, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 16229/06/2017



Trade Mark No. 277118 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259260 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) orange is/are claimed as a feature 
of the mark.

The mark consists of FOLLOW written below a six 
circle pyramid.

 Owners

Name: Dexcom, Inc.

Address: 6340 Sequence Drive, Intellectual Property 
Department, San Diego CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for use in the processing, presentation and 
storage of medical and physiological data.

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

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

U.S.A., 05/12/2014, No. 86472587 ארה"ב, 05/12/2014, מספר 86472587

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 16329/06/2017



Trade Mark No. 277145 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259595 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management of hotels; advertising for 
hotels; business organisation and management 
consultancy for hotels.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment in relation to hotel services; arranging 
and conducting of congresses, conferences, 
seminars, symposiums and colloquiums; health club 
services (health and fitness training) and recreational 
clubs; party planning; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel, restaurant and bar services; 
resort hotel services; reservation of temporary 
accommodation, including in hotels; rental of rooms 
for congresses, events and conferences.

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

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

European Union, 15/09/2014, No. 013257282 האיחוד האירופי, 15/09/2014, מספר 013257282

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 16429/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, orange, yellow, light green and light blue.

 Owners

Name: Leka Ltd.

Address: Manoel Street 10, Castries, Saint Lucia

ה' תמוז תשע"ז - 16529/06/2017



Trade Mark No. 277153 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259728 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Forks and spoons; knives; kitchen knives; table 
cutlery; razors; sharpening instruments.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; data processing 
equipment, computers; computer software; 
downloadable electronic publications; pre-recorded, 
optical, electronic and/or magnetic data carriers for 
reproduction of images, sound or information; pre-
recorded compact discs, CD-ROMs and DVDs; 
hourglasses.

Class: 14 סוג: 14

Alloys of precious metal; key fobs of precious metals; 
clothing ornaments of precious metals; ornaments 
(shoe-) of precious metal; jewellery, ornaments 
[jewellery, jewelry (Am.)], including jewellery made of 
wood; precious stones; horological and chronometric 
instruments.

Class: 16 סוג: 16

Paper cardboard; disposable paper products; filtering 
materials of paper; bags, pouches and goods of 
paper and cardboard for packaging, wrapping and 
storage purposes; printed matter; books; cookery 
books; magazines [periodicals] and brochures with 
gastronomic contents; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; office 
requisites, except furniture; table napkins of paper; 
paper towels and paper table covers; instructional 
and teaching material (except apparatus), particularly 
for the instruction in the field of cooking and of 
gastronomy; paper, cardboard and goods made from 
these materials for decorative purposes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear for wear, the aforesaid 
goods being in particular vegan; T-shirts, smocks, 
chefs' hats, neckties and dress handkerchiefs [pocket 
squares].

ה' תמוז תשע"ז - 16629/06/2017



Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; soya milk, rice 
milk and products thereof; cereal and nut milk; edible 
oils and fats; vegetable stocks; conserves; soups, 
preparation for making soups; prepared meals 
consisting of fruits or vegetables as the predominant 
ingredient, or based on soya; mixed milk drinks 
consisting mainly of soya milk, rice milk, nut milk or 
cereal milk; desserts made of vegan yoghurt, vegan 
cream and/or vegan quark; nibbles and snacks, 
consisting mainly of fruits or vegetables, or based on 
soya; spreads; nuts, prepared; nut purée; ready-
made goods mainly consisting of fruits, vegetables, 
nuts and/or legumes, enriched with protein; seaweed 
extracts for food; albumen for food; protein-based 
snacks; all the aforesaid goods being vegan foods.

Class: 30 סוג: 30

Vegan ice cream; sugar; rice syrup, maple syrup, 
agave syrup, golden syrup; yeast and yeast flakes; 
baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; coffee; tea, cocoa or 
chocolate-based drinks; coffee and cocoa 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic 
beverages; ready-to-eat meals based on pasta; 
goods made from soya flour; vegetable pasties; 
nibbles and/or snacks, consisting mainly of cereals; 
cereal-based snack feed; rice chips; high-protein 
cereal bars; sandwiches; aromatic preparations for 
food; flavorings, other than essential oils; essences 
for foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils; fruit coulis [sauces]; snack foods consisting 
principally of extruded cereals and confectionery 
bars; cereal-based prepared snack and snack bars; 
foodstuffs based on protein, carbohydrates, vitamins 
and/or minerals, all in solid or powdered form; snack 
bars based on protein; nutritional bars; all the 
aforesaid goods being vegan foods.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; essences for 
making beverages; isotonic beverages; syrups for 
lemonade; lithia water; powders for effervescing 
beverages; pastilles for effervescing beverages; 
preparations for making mineral water; preparations 
for making aerated water; supplements for non-
medical human consumption for making beverages 
based on proteins, vitamins, minerals, fibre, 
carbohydrates and/or trace elements; preparations 
and concentrates for making sports beverages; non-
alcoholic beverages, syrups and other preparations 
for making beverages, with a plant base and/or with 
plant-based contents or active substances and/or 
with natural, nature-identical and/or synthetic active 
substances; vegetable preparations for making 
beverages; preparations for making beverages 
consisting principally of protein; energy drinks; sports 
drinks.

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

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

ה' תמוז תשע"ז - 16729/06/2017



 Owners

Name: Hildmann, Attila

Address: Sesenheimer Str. 3a, 10627 Berlin, Germany

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

European Union, 02/01/2015, No. 013617915 האיחוד האירופי, 02/01/2015, מספר 013617915

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ה' תמוז תשע"ז - 16829/06/2017



Trade Mark No. 277181 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1214130 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

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

ה' תמוז תשע"ז - 16929/06/2017



services of others; outsourcing services [business 
assistance]; invoicing; writing of publicity texts; 
compilation of statistics; layout services for 
advertising purposes; sponsorship search; 
organization of fashion shows for promotional 
purposes; production of advertising films; business 
management of sports people; marketing; 
telemarketing services; retail or wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; rental of sales 
stands; provision of commercial and business contact 
information; search engine optimization; web site 
traffic optimization; pay per click advertising; 
commercial intermediation services; business 
management for freelance service providers; 
negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
business project management services for 
construction projects; providing business information 
via a web site.
Class: 38 סוג: 38

Radio broadcasting; message sending; television 
broadcasting; transmission of telegrams; telegraph 
services; communications by telegrams; telephone 
services; communications by telephone; telex 
services; news agencies; cable television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail; facsimile transmission; information 
about telecommunication; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication]; rental of message sending 
apparatus; communications by fiber [fibre] optic 
networks; rental of facsimile apparatus; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; 
rental of telephones; satellite transmission; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; providing telecommunications connections 
to a global computer network; telecommunications 
routing and junction services; teleconferencing 
services; providing user access to global computer 
networks; rental of access time to global computer 
networks; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing Internet chatrooms; 
providing access to databases; voice mail services; 
transmission of greeting cards online; transmission of 
digital files; wireless broadcasting; videoconferencing 
services; providing online forums.

Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; amusement parks; 
amusements; amusements; animal training; rental of 
movie projectors and accessories; entertainer 
services; movie studios; circuses; organization of 
competitions [education or entertainment]; 
correspondence courses; physical education; rental 
of show scenery; providing recreation facilities; radio 
entertainment; publication of texts, other than 
publicity texts; educational services;  educational 
services; educational services; rental of sound 
recordings; rental of cine-films; film production, other 
than advertising films; gymnastic instruction; lending 
libraries; publication of books; rental of radio and 
television sets; production of radio and television 
programmes; music-halls; orchestra services; theatre 

ה' תמוז תשע"ז - 17029/06/2017



productions; production of shows; television 
entertainment; rental of stage scenery; zoological 
garden services; providing sports facilities; modelling 
for artists; bookmobile services; providing casino 
facilities [gambling]; club services [entertainment or 
education]; arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of congresses; discotheque services; 
education information; educational examination; 
entertainment information; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; gambling; 
providing golf facilities; health club services [health 
and fitness training]; holiday camp services 
[entertainment]; presentation of live performances; 
cinema presentations; nursery schools; organization 
of sports competitions; party planning 
[entertainment]; practical training [demonstration]; 
providing museum facilities [presentation, 
exhibitions]; recording studio services; recreation 
information; rental of skin diving equipment; rental of 
sports equipment, except vehicles; rental of stadium 
facilities; rental of video cassette recorders; rental of 
videotapes; arranging and conducting of seminars; 
sport camp services; arranging and conducting of 
symposiums; timing of sports events; boarding 
schools; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging of beauty contests; booking of 
seats for shows; dubbing; religious education; 
operating lotteries; organization of balls; organization 
of shows [impresario services]; providing amusement 
arcade services; rental of audio equipment; rental of 
lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of tennis courts; rental of camcorders; 
scriptwriting services; videotape editing; publication 
of electronic books and journals on-line; electronic 
desktop publishing; subtitling; game services 
provided on-line from a computer network; providing 
karaoke services; music composition services; night 
clubs; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; photographic reporting; photography; 
vocational guidance [education or training advice]; 
news reporters services; translation; sign language 
interpretation; videotaping; microfilming; ticket 
agency services [entertainment]; writing of texts, 
other than publicity texts; arranging and conducting 
of concerts; calligraphy services; layout services, 
other than for advertising purposes; organization of 
fashion shows for entertainment purposes; coaching 
[training]; rental of sports grounds; disc jockey 
services; language interpreter services; personal 
trainer services [fitness training]; conducting fitness 
classes; vocational retraining; production of music; 
toy rental; games equipment rental; services of 
schools [education]; providing on-line music, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; tutoring.

ה' תמוז תשע"ז - 17129/06/2017



 Owners

Name: Gorbenko Pavlo

Address: vul. Pidvysotskogo, bud. 5, kv. 10, m. Kyiv 
01103, Ukraine

ה' תמוז תשע"ז - 17229/06/2017



Trade Mark No. 277184 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1221833 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management assistance; business 
inquiries; bill-posting; import-export agencies; 
commercial information agencies; cost price analysis; 
dissemination of advertising matter; photocopying 
services; employment agencies; office machines and 
equipment rental; accounting; drawing up of 
statements of accounts; business auditing; business 
management and organization consultancy; 
personnel management consultancy; business 
management consultancy; typing; demonstration of 
goods; direct mail advertising; commercial or 
industrial management assistance; document 
reproduction; updating of advertising material; 
distribution of samples; business efficiency expert 
services; auctioneering; marketing studies; business 
appraisals; business investigations; publicity material 
rental; business organization consultancy; publication 
of publicity texts; advertising; radio advertising; 
business research; public relations; shorthand; 
television advertising; transcription of 
communications [office functions]; shop window 
dressing; advertising agencies; advisory services for 
business management; modelling for advertising or 
sales promotion; marketing research; computerized 
file management; professional business consultancy; 
economic forecasting; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; business 
information; opinion polling; payroll preparation; 
personnel recruitment; relocation services for 
businesses; rental of advertising space; sales 
promotion for others; secretarial services; tax 
preparation; telephone answering for unavailable 
subscribers; word processing; arranging newspaper 
subscriptions for others; advertising by mail order; 
business management of hotels; business 
management of performing artists; compilation of 
information into computer databases; systemization 
of information into computer databases; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
rental of photocopying machines; on-line advertising 
on a computer network; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; data search in computer files for others; 
rental of advertising time on communication media; 
news clipping services; rental of vending machines; 
psychological testing for the selection of personnel; 
price comparison services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; administrative 
processing of purchase orders; commercial 
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administration of the licensing of the goods and 
services of others; outsourcing services [business 
assistance]; invoicing; writing of publicity texts; 
compilation of statistics; layout services for 
advertising purposes; sponsorship search; 
organization of fashion shows for promotional 
purposes; production of advertising films; business 
management of sports people; marketing; 
telemarketing services; rental of sales stands; 
provision of commercial and business contact 
information; search engine optimization; web site 
traffic optimization; pay per click advertising; 
commercial intermediation services; business 
management for freelance service providers; 
negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
business project management services for 
construction projects; providing business information 
via a web site.
Class: 38 סוג: 38

Radio broadcasting; message sending; television 
broadcasting; transmission of telegrams; telegraph 
services; communications by telegrams; telephone 
services; communications by telephone; telex 
services; news agencies; cable television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail; facsimile transmission; information 
about telecommunication; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication]; rental of message sending 
apparatus; communications by fiber [fibre] optic 
networks; rental of facsimile apparatus; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; 
rental of telephones; satellite transmission; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; providing telecommunications connections 
to a global computer network; telecommunications 
routing and junction services; teleconferencing 
services; providing user access to global computer 
networks; rental of access time to global computer 
networks; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing Internet chatrooms; 
providing access to databases; voice mail services; 
transmission of greeting cards online; transmission of 
digital files; wireless broadcasting; videoconferencing 
services; providing online forums.

Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; amusement parks; 
amusements; animal training; rental of movie 
projectors and accessories; entertainer services; 
movie studios; circuses; organization of competitions 
[education or entertainment]; correspondence 
courses; physical education; rental of show scenery; 
providing recreation facilities; radio entertainment; 
publication of texts, other than publicity texts; 
educational services; educational services; rental of 
sound recordings; rental of cine-films; film production, 
other than advertising films; gymnastic instruction; 
lending libraries; publication of books; rental of radio 
and television sets; production of radio and television 
programmes; music-halls; orchestra services; theatre 
productions; production of shows; television 
entertainment; rental of stage scenery; zoological 
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garden services; providing sports facilities; modelling 
for artists; bookmobile services; providing casino 
facilities [gambling]; club services [entertainment or 
education]; arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of congresses; discotheque services; 
education information; educational examination; 
entertainment information; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; gambling; 
providing golf facilities; health club services [health 
and fitness training]; holiday camp services 
[entertainment]; presentation of live performances; 
cinema presentations; nursery schools; organization 
of sports competitions; party planning 
[entertainment]; practical training [demonstration]; 
providing museum facilities [presentation, 
exhibitions]; recording studio services; recreation 
information; rental of skin diving equipment; rental of 
sports equipment, except vehicles; rental of stadium 
facilities; rental of video cassette recorders; rental of 
videotapes; arranging and conducting of seminars; 
sport camp services; arranging and conducting of 
symposiums; timing of sports events; boarding 
schools; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging of beauty contests; booking of 
seats for shows; dubbing; religious education; 
operating lotteries; organization of balls; organization 
of shows [impresario services]; providing amusement 
arcade services; rental of audio equipment; rental of 
lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of tennis courts; rental of camcorders; 
scriptwriting services; videotape editing; publication 
of electronic books and journals on-line; electronic 
desktop publishing; subtitling; game services 
provided on-line from a computer network; providing 
karaoke services; music composition services; night 
clubs; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; photographic reporting; photography; 
vocational guidance [education or training advice]; 
news reporters services; translation; sign language 
interpretation; videotaping; microfilming; ticket 
agency services [entertainment]; writing of texts, 
other than publicity texts; arranging and conducting 
of concerts; calligraphy services; layout services, 
other than for advertising purposes; organization of 
fashion shows for entertainment purposes; coaching 
[training]; rental of sports grounds; disc jockey 
services; language interpreter services; personal 
trainer services [fitness training]; conducting fitness 
classes; vocational retraining; production of music; 
toy rental; games equipment rental; services of 
schools [education]; providing on-line music, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; tutoring.
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 Owners

Name: Gorbenko Pavlo

Address: vul. Pidvysotskogo, bud. 5, kv. 10, m. Kyiv 
01103, Ukraine
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Trade Mark No. 277198 מספר סימן

Application Date 09/08/2015 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

sugar substitute. ממתיקים מלאכותיים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; toothpaste; creams.       

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; משחות שיניים; קרמים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals preparations; sanitary preparations 
for medical use; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
food Additives.

תכשירי רוקחות; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; חומרים 
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; 

אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה 
המשמשת לריפוי שיניים; תוספי מזון                                     

                                          

Class: 10 סוג: 10

Devices and instruments intended for diabetics; 
devices and medical devices intended for diabetics; 
blood glucose monitors, diagnosis tests performed in 
test tubes for medical use; syringes, delicate needles 
spikes; orthopedic articles; sewing materials.

התקנים ומכשירים המיועדים לחולי סוכרת; התקנים ומכשירים 
רפואיים; משגוחי רמת גלוקוז בדם; נשאים לבדיקות אבחון 
המבוצעות בתוך מבחנה לשימוש רפואי; מזרקים, מחטים 

עדינות, דוקרנים; פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה.             
                                                                                    

        

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, and headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש         

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; canned, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces, edible jelly, eggs, milk and dairy 
products, flavored milk puddings; edible oils and fats.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ג'לי למאכל, 
ביצים, חלב ומוצרי חלב, מעדני חלב בטעמים; שמני ושומני 

מאכל. 
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Ownersבעלים

Name: Israel Diabetes Accociation שם: אגודה ישראלית לסוכרת

Address: RISHON LEZIYYON, Israel כתובת : דרך המכבים 46, ראשון לציון, 75359, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, breakfast cereals, 
bread, pastries, rice cakes; candy, ice cream, cakes, 
cookies; honey; treacle yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces (flavoring); spices; ice lolly, 
ice-cream. 

קפה, תה, קקאו, סוכר, ממתיקים טבעיים, אורז, טפיוקה, סגו, 
תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, דגני בוקר, לחם, 
דברי מאפה, פריכוני אורז;ממתקים, גלידות, עוגות, עוגיות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרחונים, שלגונים.                             
                                                                                    

                

Class: 31 סוג: 31

Products for agriculture, horticulture, forestry 
products and grains not included in other classes; 
fresh fruits and vegetables; seeds; malt.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; פירות וירקות טריים; זרעים, לתת.                           

                                                                    

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral water, flavored water, seltzer water, 
soda, fizzy beverages, sparkling beverages and other 
nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
dietetic juices and syrups.

בירה; מים מינרליים, מים בטעמים, מי סודה, משקאות קלים, 
משקאות תוססים ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות 
מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת 

משקאות; מיצים וסירופים דיאטטים.
                                                                                     

                              

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages. .משקאות אלכוהוליים
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POPPLES

Trade Mark No. 277213 מספר סימן

Application Date 09/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, T-shirts; shirts; blouses; tank tops; 
skirts; trouser; jeans; pants; shorts; skorts; overalls; 
jumpers; rompers; dresses; sweaters; jackets; 
blazers; coats; ponchos; scarves; stoles; shawls; 
socks; tights; leotards; stockings; leggings; leg 
warmers; slipper socks; ties; bow ties; pocket 
squares; suspenders; belts; aprons; undershirts; 
underpants; underwear; snow suits; snow pants; ear 
muffs; mittens; gloves; cloth bibs; infantwear; 
footwear; shoes; boots; sandals; flip flops; slippers; 
galoshes; aqua shoes; headwear; bandanas; hats; 
caps; sun visors; beanies; sleepwear; pajamas; 
nightgowns; robes; nightshirts; sleep shirts; sleep 
pants; loungewear; sweatshirts; sweatpants; jogging 
suits; lounge pants; swimwear; bathing suits; 
swimsuits; bikinis; swim trunks; board shorts; rash 
guards; coverups; rainwear; raincoats; rain ponchos; 
rain slickers; rain boots; rain hats; Halloween 
costumes; costumes for use in children's dress up 
play; all included in class 25                                         
                                    

דברי הלבשה, כלומר, חולצות-טי; חולצות לגברים; חולצות 
לאישה; גופיות; חצאיות; מכנסיים; ג'ינס; מכנסיים; מכנסיים 

קצרים; מכנס כמו חצאית; סרבלים; סווטר; בגד ליליד; שמלות ; 
סוודרים; ז'אקטים; מקטורנים; מעילים; שכמיות; צעיפים; 

גלימות; צעיפים; גרביים; גרביונים; בגדי גוף; גרביונים; חותלות; 
מחממי רגליים; גרבי נעל; עניבות; עניבות פרפר; ריבועי כיס; 
כתפיות; חגורות; סינרים; גופיות; תחתונים; הלבשה תחתונה; 
חליפות לשלג; מכנסיים לשלג ; מחממי אוזניים; כפפות; כפפות; 
סינרי בד; דברי הלבשה לתינוקות; הנעלה; נעליים; מגפיים; 
סנדלים; כפכפים; נעלי בית; ערדליים; נעליים למים; כיסויי 
ראש; בנדנות; כובעים; כובעי מצחייה; מצחיות; כובע צבעוני 
קטן; הלבשה לשינה; פיג'מה; כותנות לילה; גלימות; כותנות 
לילה; חולצות לשינה; מכנסיים לשינה; הלבשה להרגעות; 
חולצות טרנינג; מכנסי טרנינג; חליפות לריצה; מכנסיים 

לטרקלין; הלבשה לשחיה; בגדי ים; בגדי שחיה; ביקיני; מכנס 
ים; מכנסיים קצרים לגלישת רוח; שומרי פריחה ; כיסויים; בגדי 
גשם; מעילי גשם; שכמיות גשם; מעילי גשם; מגפי גשם; כובעי 
גשם; תחפושות לליל כל הקדושים; תלבושות לשימוש במשחק 

ילדים בו מתחפשים ; הנכללים כולם בסוג 25
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Class: 28 סוג: 28

Sporting goods, namely, basketball backboards; toy 
scooters; skateboards and skateboard bags; 
bendable play figures and accessories therefore; toy 
action figures and accessories therefore; sports 
board games; balls, namely, balls for games; 
basketballs; playground balls; rubber balls; sports 
balls; foam action balls; toy hoop sets; toy banks; toy 
watches; bath tub toys; children's multiple activity 
toys; toy magic tricks; water squirting toys; wind-up 
toys; squeeze toys; jump ropes; sling shots; toy 
walkie-talkies; action skill games; talking dolls; toy 3-
D viewers and reels; board games; card games; 
hand held units for playing electronic games; stand 
alone videogame machines and programs therefore 
sold as a unit; electronic game equipment with a 
watch function; hand held LCD game machines; coin 
and non-coin operated game tables; pinball 
machines and pinball-type games; jigsaw puzzles; 
manipulative puzzles; mechanical action toys; 
battery-operated action toys; puppets; dolls; playsets 
for dolls; doll clothing; doll costumes;  role playing 
games; action-type target shooting game sets 
comprising toy gun, toy suction darts and target; toy 
weapons; squirt guns; kites; plastic party favors in the 
nature of small toys and noisemakers; balloons; 
stuffed and plush toys; clothing and accessories for 
stuffed and plush toys; latex squeeze toy figures; 
musical toys; inflatable bath toys; swimming and 
inflatable ride-in toys; toy vehicles; transforming 
robotic toy vehicles; non-motorized ride-in toys; 
inflatable play swimming pools; toy play houses and 
toy play tents; surf boards, kick board floatation 
devices, body boards and leashes therefore for 
recreational use; toy sand boxes and sand toys; 
snow sleds, toboggans, snow saucers and snow 
boards for recreational use; toy building blocks; 
mobiles for children; Christmas tree ornaments that 
are neither confectionery nor illuminated; toy craft kits 
comprising molds and mouldings for making toy 
figures; plastic action figure models; flying discs; pet 
toys; marbles; yo-yos; and playing cards; paper party 
hats; apparatus for games adapted for use with 
television receivers; paper party favors in the nature 
of small toys and noisemakers; all included in class 
28

מוצרי ספורט, כלומר, לוחות כדורסל; קטנועי צעצוע; סקייטבורד 
וכיסויים לסקייטבורד; דמויות משחק הניתנות לכיפוף ואבזרים 
להן; דמויות פעולה צעצוע ואבזרים להן; משחקי לוח ספורט; 
כדורים, כלומר, כדורים למשחקים; כדוריסל; כדורי מגרש 
משחקים; כדורי גומי; כדורי ספורט; כדורי פעולת מקצף; 
מערכת צעצועי חישוק; בנקים צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועי 
אמבטיה; צעצועי פעילות מרובים לילדים; קסמים צעצוע; 

צעצועי השפרצה למים; צעצועים מכאניים; צעצועים לסחיטה; 
חבלי קפיצה; רוגטקות; מכשירי קשר צעצוע; משחקי פעולה 
מיומנות; בובות מדברות; צעצועי צפייה וסלילים בתלת מימד; 
משחקי לוח; משחקי קלפים; מכשירי יד למשחקים אלקטרוניים; 
מכונות משחקי וידאו ותוכניות משחק שנמכרות כיחידה אחת; 

ציוד משחק אלקטרוני עם פונקצית שעון; מכונות משחק 
אל.סי.די בכף יד; שולחנות משחק המופעלות באמצעות 
מטבעות וגם ללא מטבעות; מכונות משחק ומשחקים סוג 

פינבול; פאזלים; חידות מניפולטיביות; צעצועי פעולה מכאניים; 
צעצועי פעולה הפועלים על סוללות; מריונטות; בובות; אביזרי 

משחק לבובות; בגדי בובה; תלבושות לבובה;  משחקי 
תפקידים; סטי משחק פעולה מסוג יריות יעד הכוללים אקדח 

צעצוע, צעצוע חצי יניקה ולוח יעד; נשק צעצוע; רובים 
להשפריץ; עפיפונים; מתנות מפלסטיק למסיבה כמו צעצועים 
קטנים ורעשנים; בלונים; צעצועים ממולאים או וצעצועי קטיפה; 
בגדים ואבזרים לצעצועים ממולאים וצעצועי קטיפה; דמויות 
צעצוע לסחיטה מלטקס; צעצועים מוזיקליים; צעצועי אמבטיה 
מתנפחים; צעצועי שחייה ונסיעה מתנפחים; כלי רכב צעצוע; 
כלי רכב צעצוע משתנים רובוטיים; צעצועים נסיעה שאינם 

ממונעים; בריכות שחייה מתנפחות למשחק; בתי משחק צעצוע 
ואוהלי משחק צעצוע; גלשנים, גלשני בעיטה לציפה, גלשני גוף 
ורצועות עבורם לשימוש פנאי; תיבות חול צעצוע וצעצועי חול; 
מזחלות לשלג, מזחלות, צלחות שלג ולוחות שלג לשימוש פנאי; 
אבני בניין צעצוע; מוביילים לילדים; קישוטים לעץ חג המולד 
שאינם ממתקים ולא מוארים; ערכות מלאכה צעצוע הכוללות 
תבניות ופיתוחים להכנת דמויות צעצוע; מודלים של דמויות 
פעולה מפלסטיק; דיסקים שעפים; צעצועים לחיות מחמד; 
גולות; יו-יו; משחקי קלפים; כובעי מסיבה מנייר; מנגנון 

למשחקים מותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה; מתנות 
מסיבה כמו צעצועים קטנים ורעשנים; הנכללים כולם בסוג 28   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, the production and 
distribution of television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable videos and audio clips, games and 
information relating to television programs provided 
via the Internet, wireless communication networks 
and portable device applications, and other 
multimedia materials relating to television programs;  
entertainment services, namely, live performances 
and personal appearances by individuals and 
characters associated with television programs; 
personal appearances by characters associated with 
television programs; presentation of live show 
performances; fan clubs; all included in class 41

שירותי בידור, כלומר, הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה 
בתחום הבידור לילדים; שירותי בידור, כלומר, אספקת אתר 
הכולל קטעי וידאו ואודיו שאינם ניתנים להורדה, משחקים 
ומידע הנוגעים לתוכניות טלוויזיה הניתנים באמצעות 

האינטרנט, רשתות תקשורת אלחוטיות ויישומים במכשירים 
ניידים,וחומרי מולטימדיה אחרים הנוגעים לתוכניות טלוויזיה; 
שירותי בידור, כלומר, הופעות חיות והופעות אישיות על ידי 

אנשים ודמויות הקשורים לתוכניות טלוויזיה; הופעות אישיות על 
ידי דמויות הקשורות לתוכניות טלוויזיה; הצגה של הופעות 

בשידור חי; מועדוני מעריצים; הנכללים כולם בסוג 41             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 18029/06/2017



 Owners

Name: SCG CHARACTERS LLC

Address: 10100 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 
90067, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

ה' תמוז תשע"ז - 18129/06/2017



ערבה

Trade Mark No. 277238 מספר סימן

Application Date 10/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: P.O.B. 2238, Akko, Israel כתובת : ת.ד. 2238, עכו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 2 סוג: 2

All goods included in class 2. כל הסחורות הנכללות בסוג 2.         

ה' תמוז תשע"ז - 18229/06/2017



Trade Mark No. 277269 מספר סימן

Application Date 12/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting classes, lectures, seminars, conferences, 
workshops, educational study tours, field trips, 
courses, exhibitions, educational programs, 
educational and scholarly research, tutoring and 
mentoring for cultural or educational purposes; 
Libraries; Museum services; operating a visitor center 
facility about the holy temple (for educational 
purposes); Organization and exhibition of collections 
of art for public display; publication of books, 
manuals, newsletters, journals, study guides and 
other printed matter, other than for advertising 
purposes; Research services in the field of education 
and religion; Research services in relation to the Holy 
Temple; educational information about the holy 
temple provided via a website ; providing videos, 
photographs, images, audio, and text in the field of 
education and religion
via a website.

מתן שיעורים, הרצאות, סמינרים, כנסים, סדנאות, סיורים 
לימודיים חינוכיים, טיולים, קורסים, תערוכות, תוכניות חינוכיות, 
מחקר חינוכי ואקדמי, הדרכות וייעוץ למטרות תרבותיות או 

חינוכיות; ספריות; שירותי מוזיאון; הפעלת מרכז מבקרים בנוגע 
לבית המקדש (למטרות חינוכיות) ; ארגון ותערוכה של אוספי 
אמנות לתצוגה ציבורית; פרסום ספרים, ספרי עזר, עלונים, 
כתבי עת, מדריכי מחקר ודברי דפוס אחרים, שלא למטרות 

פרסום; שירותי מחקר בתחום החינוך והדת; שירותי מחקר על 
בית המקדש; מידע חינוכי בנוגע לבית המקדש המסופק 
באמצעות אתר אינטרנט; אספקת וידאו, צילומים, תמונות, 

אודיו, וטקסט בתחום של חינוך ודת באמצעות אתר אינטרנט.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ה' תמוז תשע"ז - 18329/06/2017



Ownersבעלים

Name: The Institute for the study, research and 
building of the Holy Temple

שם: המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש 

Address: 36 Misgav Ladach St., P.O.B. P.O. Box 31876, 
JERUSALEM, 97500, Israel

כתובת : רחוב משגב לדך 36, ת.ד. ת.ד. 31876, ירושלים, 
97500, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Geyra Gassner, Adv.

Address: Yigal Alon 55, TEL AVIV - YAFO, 6789115, 
Israel

שם: גרא גסנר, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 55, תל אביב, 6789115, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 18429/06/2017



7Sn

Trade Mark No. 277274 מספר סימן

Application Date 12/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOLY HERBS LTD. שם: הולי הרבס בע"מ

Address: PETAH TIQWA, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador , Freimann &Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements, nutritional supplements, 
nutritional gels, nutritional snacks

תוספים דיאטטים, תוספי תזונה, ג'לים תזונתיים, חטיפי תזונה  
                                                   

ה' תמוז תשע"ז - 18529/06/2017



NOVO INTERNATIONAL KERATIN

Trade Mark No. 277275 מספר סימן

Application Date 12/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Novo International Keratin Ltd. שם: נובו אינטרנשיונל קרטין בע"מ

Address: Jabotinsky 7 St., Ramat Gan, Israel כתובת : ז'בוטניסקי 7, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower, 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 64739, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
shampoos; hair mask; beauty serums; non-
medicated hair care preparations; moisturizing lotions 
[cosmetic]; hair moisturizers; hair gel; hair styling gel; 
hair conditioners; preparations for perming and 
setting the hair; hair straightening preparations; hair 
fixers [hair styling preparations]; preparations for 
cleaning, tinting, dyeing, bleaching, setting and 
permanent waving of hair.

מוצרי בישום, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; שמפו; מסיכה לשיער; סרום לטיפול קוסמטי; תכשירי 
טיפוח לא רפואיים לשיער; תרחיצי לחות (קוסמטיים); חומרי 
לחות לשיער; ג'ל לשיער; ג'ל לעיצוב השיער; מרככי שיער; 

תכשירים לסלסול ועיצוב שיער; תכשירי החלקת שיער; מייצבי 
שיער (תכשירים לעיצוב השיער); תכשירים לניקוי, גיוון, צביעה, 
הלבנה, סידור וסלסול תמידי של שיער.                                 
                                                                                    

                                            

ה' תמוז תשע"ז - 18629/06/2017



MAMBO

Trade Mark No. 277277 מספר סימן

Application Date 12/08/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SB Lifestyle Brands LLC

Address: 10100 Santa Monica Blvd., Ste. 500, Los 
Angeles, 90067 California, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, travel packs, backpacks, day packs, 
garment bags for travel, duffel bags, all purpose 
athletic bags, travel bags, fanny packs, waist 
pouches, purses, hand bags, shoulder bags, wallets, 
and toiletry cases sold empty; all included in class 18

מזוודות, חבילות נסיעה, תרמילים, חבילות יום, שקיות בגדים 
עבור נסיעות, תרמילים, תיקי ספורט לכל מטרה, תיקי נסיעות, 

פאוצ'ים, פאוצ'ים למותניים, ארנקים, תיקי יד, תיקי כתף, 
ארנקים, ותיקי טיפוח שנמכרים ריקים; הנכללים כולם בסוג 18  

                                                       

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, 
sweaters, pants, jeans, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, socks; swimwear, namely, 
swimsuits, board shorts, trunks, bikinis, rash guards, 
coverups; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, 
sandals, flip flops, aqua shoes, slippers; headwear, 
namely, caps, hats, visors, beanies; belts, 
suspenders; all included in class 25                             
                      

דברי הלבשה, כלומר, חולצות, חולצות-טי, גופיות, סוודרים, 
מכנסיים, ג'ינס, מכנסיים קצרים, חולצות אימון, מכנסי טרניניג , 
מעילים, גרביים; ביגוד לים, כלומר, בגדי ים , מכנסיים קצרים 
לגלישה, מכנסיים קצרים, ביקיני, שומרי פריחה, מכסים; 

הנעלה, כלומר, נעליים, מגפיים, נעלי ספורט, סנדלים, כפכפים, 
נעלי ים, נעלי בית; כיסוי ראש, כלומר, כובע מצחייה, כובעים , 
מצחיות, כובעים צבעוניים; חגורות, ביריות; הנכללים כולם בסוג 

25

ה' תמוז תשע"ז - 18729/06/2017



IL MAKIAGE

Trade Mark No. 277305 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; cosmetics and skin care products; hair, body, 
face and nail glitter, beauty masks, cakes of soap, 
cleansing milk for toilet purposes, cosmetic kits, 
deodorant soap, false eyelashes, hair spray, 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes, mint for 
perfumery, musk [perfumery], nail care preparations, 
nail varnish, sun-tanning and sun protection 
preparations, varnish-removing preparations, 
concealer, skin blemish concealer, concealer palette, 
liquid concealer, poured concealer, makeup primers,  
BB cream,  blush, body care products, bronzer, 
cleaners for cosmetic brushes, CC cream, cleansers, 
cleansing oil, compact foundation, corrector, cream 
color, DD cream, EE cream, eye and face highlighter, 
eye cream, eye liner, eye make-up, eye make-up 
remover, eye make-up remover pads, eye pencil, eye 
shadow, eyebrow gel, eyebrow setting lotion, 
eyebrow wax, facial gel, facial masque, facial 
powder, facial soap; facial scrub, makeup fixer, HD 
perfecting foundation, HD powders, lip balm, lip color, 
lip gloss, lip liner, lip palette, lip pencil, lipstick; rouge, 
liquid foundation, long lasting foundation, loose 
powders, lotions, magic gloss, make up, make-up 
color base, makeup remover, makeup remover 
wipes, make-up sticks, makeup tools, mascara, matt 
cream, mineral baked blush, mineral baked bronzer, 
mineral baked highlighter, mineral baked powders, 
mineral foundation, mineral powders, moisturizers, 
fragrances, pores minimizer, poured foundation, 
pressed powders, second skin, shimmer, spa 
products, studio cream, sun protector, adhesives for 
affixing false eyelashes, cosmetic pencils, cosmetic 
preparations for skin care, cosmetics preparations for 
eyelashes, disinfectant soap, extracts of flowers, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, false nails, 
fumigation preparations [perfumes], hair colourants, 
hair dyes, hair waving preparations, jasmine oil, oils 
for cosmetic purposes, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, shampoos, soap; antiperspirant soap; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; מוצרי קוסמטיקה וטיפוח העור; נצנצים לשיער, לגוף, 
לפנים ולציפורניים, מסיכות יופי, עוגות מסבון, חלב ניקוי 
למטרות טואלט, ערכות קוסמטיקה, סבון דאודורנט, ריסים 

מלאכותיים, ספריי לשיער, מי חמצן למטרות קוסמטיות, מנטה 
לבישום, מושק (בישום), תכשירים לטיפוח הציפורניים, לק 
לציפורניים, חומרים לשיזוף ולהגנה מפני השמש, חומרים 
להסרת לק, קונסילר, קונסילר לעור פגום, לוח לקונסילר,  

קונסילר נוזלי, קונסילר נוזלי, צבעי יסוד למייקאפ,  קרם בי.בי., 
מוצרי יופי, סומק, מוצרים לטיפוח גוף, ברונזר, מנקים 

למברשות קוסמטיות,  קרם סי.סי., תכשירי ניקוי, שמן לניקוי, 
בסיס קומפקט, מתקן, קרם צבע, קרם די.די, קרם אי.אי., 

מדגיש עיניים ופנים, קרם עיניים, אייליינר, איפור לעיניים, מסיר 
איפור מהעיניים, פדים להסרת איפור מהעיניים, עפרונות 

עיניים, צלליות לעיניים, ג'ל לגבות, קרם להגדרת הגבות, שעווה 
לגבות, ג'ל פנים, מסיכה לפנים, פודרה לפנים, סבון פנים, 
 ,HD גרגירים לפנים, מתקן איפור, בסיס להשלמת איפור
פודרות HD, שפתונים, צבעים לשפתיים, גלוסים, תוחם 

שפתיים, פלטה לשפתיים, עיפרון שפתיים, אודמים, סומק, 
בסיס נוזלי, בסיס המחזיק לטווח ארוך, פודרה מדובללת, 
קרמים, גלוס קסם, איפור, איפור בסיס צבע, מסיר איפור, 

מגבונים להסרת איפור, מקלות איפור, כלים לאיפור, מסקרה, 
קרם מאט, סומק ממינרלים, ברונזר ממינרלים, מדגישים 

ממינרלים, פודרות ממינרלים, בסיס מינרלי, פודרות מינרליות, 
קרם לחות, ניחוחות, ממזערי נקבוביות, בסיס נוזלי, פודרות 
בלחיצה, עור נוסף, נצנצים, מוצרי ספא, קרם סטודיו, תכשירי 

הגנה מפני השמש, דבקים להדבקת ריסים מלאכותיים, 
עפרונות קוסמטיים, מוצרים קוסמטיים לטיפוח העור, מוצרים 
קוסמטיים לריסים, סבון חיטוי, תמציות פרחים, קוסמטיקה 
לגבות, עפרונות לגבות, ציפורניים מלאכותיות, מוצרי חיטוי 

[בישום], צבע לשיער, צבעי שיער, מוצרים לסלסול שיער, שמן 
יסמין, שמנים למטרות קוסמטיות, וזלין למטרות קוסמטיות; 

שמפו; סבון נגד זיעה; הנכללים כולם בסוג 3.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 35 סוג: 35

Perfumery, body care, nail care, skin care, home 
fragrance, beauty and cosmetics products retail store 
services; perfumery, body care, nail care, skin care, 
home fragrance, beauty and cosmetics products 
wholesale store services; marketing and sales 
promotion by managing and operating customers 
clubs, customer reward programs, lotteries, 
competitions, prizes, coupons and special offers; 
product demonstration services and workshops; 
demonstration of goods for advertisement purposes; 
all the aforementioned services also provided online; 
all included in class 35.

מכירה קמעונאית של מוצרי בישום, טיפוח הגוף, טיפוח 
ציפורניים, טיפוח העור, ניחוחות, יופי וקוסמטיקה; מכירה 
סיטונאית של מוצרי בישום, טיפוח הגוף, טיפוח ציפורניים, 

טיפוח העור, ניחוחות, יופי  וקוסמטיקה; שיווק וקידום מכירות 
באמצעות ניהול ותפעול מועדון לקוחות, תוכניות תגמול 

ללקוחות, הגרלות, תחרויות, פרסים, קופונים והצעות מיוחדות; 
שירותי הדגמת מוצרים וסדנאות; הדגמת המוצרים למטרות 
פרסום; כל השירותים הנזכרים לעיל ניתנים גם באופן מקוון; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                
ה' תמוז תשע"ז - 18829/06/2017



Ownersבעלים

Name: IL MAKIAGE COSMETICS (2013) LTD. שם: איל מקיאג' קוסמטיקה(2013) בע"מ

Address: 8 Hacharash Street, Tel Aviv, 6761304, Israel כתובת : רח' החרש 8, תל אביב, 6761304, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Class: 41 סוג: 41

Workshops and classes related to makeup, 
perfumery, body care, nail care, skin care, home 
fragrance, beauty and cosmetics products; all the 
aforementioned services also provided online.

סדנאות ושיעורים לגבי איפור, מוצרי בישום, טיפוח הגוף, טיפוח 
ציפורניים, טיפוח העור, ניחוחות, יופי וקוסמטיקה; כל 

השירותים הנזכרים לעיל ניתנים גם באופן מקוון.                     
                                          

ה' תמוז תשע"ז - 18929/06/2017



Trade Mark No. 277311 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259924 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for processing mail, in particular folders, 
inserters, parts and spare parts of such machines; 
letter sorting machines; splitters, namely paper 
processing machines for automatically separating 
computer-produced documents in a continuous strip; 
extractors, namely machines used for opening letters 
and automatically extracting the contents; automatic 
distribution machines for mail and parcels; letter 
sorting machines, addressing and bar code 
equipment for mail applications, namely addressing 
and encoding machines; franking machines not for 
office use. 

ה' תמוז תשע"ז - 19029/06/2017



Class: 9 סוג: 9

Postal scales, apparatus to check mail franking, bar 
code readers; recorded software for managing mail 
dispatch (letters, messages, parcels, newspapers), 
franking and the processing of all related documents; 
apparatus, instruments, organs and devices for the 
generation, calculation, control, inputting, storage, 
conversion, processing, collection, transmission, 
switching and receipt of data, information, signals or 
messages, computers and computer peripheral 
devices, especially printers; counter equipment for 
franking applications, namely apparatus to check 
franking specifically designed to be placed on 
counters; electronic apparatus for the franking 
(payment and recording) of mail and transport costs 
(private dispatch services), for letters and parcels, 
including by remote control and downloading, via the 
Internet and intranet networks; electronic coin-
operated booths for franking letters and parcels (sent 
by private mail services or transporters); software 
(recorded programs); electric apparatus for parcels 
and mail; software for database management; 
computer software for synchronizing data between 
hand-held or portable computers and host 
computers; computer operating system software; 
telecommunication software for electronic 
transmission of documents and facsimile 
transmission; software and telecommunication 
apparatus, including modems to enable connection to 
databases, computer networks, global computer 
networks as well as the Internet; software for use in 
automating and managing business processes; 
computer software for facsimile, e-mail, voice mail 
and Internet messaging; software for commercial 
use; computer hardware, namely computers, disk 
changers (data processing equipment), computer 
peripheral devices, computer keyboards, interfaces 
(data processing equipment), readers (data 
processing equipment), mice (data processing 
equipment); software; hand-held computers; portable 
computers; computer programs (downloadable 
software); recorded computer programs; computer 
programs and software for image processing used for 
mobile telephones; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from databases or 
the Internet; computer peripherals; pre-recorded 
computer data media; magnetic and optical data 
media; software platforms; downloadable software for 
the supply and monitoring of information relating to 
the distribution and delivery of coin-operated 
apparatus.

ה' תמוז תשע"ז - 19129/06/2017



Class: 16 סוג: 16

Mail processing equipment apparatus and devices 
namely franking machines for office use, franking 
bases and heads, parts and spare parts of franking 
machines for office use, letter openers, postal 
machines for post offices namely distribution 
machines for postal applications, namely envelope 
sealing machines for offices, counter equipment for 
franking applications, namely franking machines 
particularly designed for counter-top use; printing 
products (printed matter); envelopes; labels, not of 
textile; wrapping paper; address stamps; address 
stamps; sealing machines for offices; manuals 
[handbooks]; booklets; bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics, for packaging. 

Class: 20 סוג: 20

Office furniture especially designed for mail 
processing equipment, apparatus and devices.

Class: 35 סוג: 35

Providing lists of advertisement addressees; 
business management consultancy in the fields of 
logistics, transportation and freight; business 
administration assistance, advisory and consultancy 
(also being provided online) in the field of mail/parcel 
delivery; mail/parcel dispatching rate comparison and 
analysis (also being provided online); document 
reproduction services; drawing up statistics; 
assistance to companies in optimizing parcel and 
mail dispatch rates and in the management of their 
spending, these services can be provided online; 
computerized file management; compilation of 
information into computer databases, these services 
can be provided online; assistance to companies in 
managing their dispatch services for letters or 
parcels, these services can be provided online; 
administrative organization of the transport, delivery, 
distribution, sorting, carriage and storage of goods 
and parcels; retail and wholesale of postal scales, 
apparatus to check franking, bar code readers, 
software, machines for processing mail (folders, 
inserters), machines for sorting letters, envelopes, 
wrapping paper, bags (envelopes, pouches) of paper 
or plastic for packaging; providing personnel for 
others for performing mail processing operations. 

Class: 36 סוג: 36

Financial services, financial account management 
services for remote franking of letters and parcels; 
postal credit recharging services; services for 
processing transfers and cost deductions of franking 
letters and parcels; leasing, rental with or without 
promise of sale of all equipment, machines, 
apparatus and devices in connection with the 
processing, transport and delivery of mail, of all 
plants, all workshops, offices and premises; portfolio 
management of shares and securities and operations 
relating thereto, management of all buildings; 
customs brokerage.

ה' תמוז תשע"ז - 19229/06/2017



Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of all machines, 
all devices, apparatus and equipment in connection 
with mail processing.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, telecommunication 
services via computer networks, services providing 
access to computer telecommunication networks, 
communication services via computers grouped on a 
global communication network (the Internet) or to a 
private or restricted access network (intranet type), 
services providing means of access to a server for 
services in the fields of processing, logistics and 
transport of merchandise, parcels and mail; 
communications by computer terminals; electronic 
mail, electronic messaging and transmission of 
information by electronic means, especially by global 
telecommunication networks, (such as the Internet) 
or private or restricted access networks (such as the 
Intranet); communication between computer 
terminals; transmission of information accessible by 
access code to computer or data communication 
databases and database servers; services for 
transmitting and broadcasting data, sounds, images 
and signals; supply (transmission) of information on 
the transport of letters and parcels.

Class: 39 סוג: 39

Delivery of goods, namely transportation to the 
recipient or to a point of sale or of intermediate 
deposit, in response to orders; wrapping and storing 
of merchandises, mail and parcels; logistical 
assistance to businesses for managing the dispatch 
of letters or parcels, with these services also 
available online; transport organization services; 
freighting; rental of transport vehicles; sorting and 
storage of goods, mail and parcels; Deliveries in all 
forms, especially via transportation to the recipient or 
a point-of-sale or intermediary depot, as a result of 
orders, particularly through the Internet, 
computerized or not, including on behalf of goods 
suppliers, through the Internet or via any other 
computer, communication or other means, and their 
clients, individuals or institutions; transport 
information; physical storage of electronically-stored 
data or documents; freight brokerage or transport 
brokerage; rental without commitment to sell of all 
equipment, machines, apparatus and devices in 
connection with the processing, transport and 
delivery of mail; tracking during transport by the 
electronic location of the destination of products and 
goods, particularly documents, packages, parcels; 
rental of storage containers; computer-assisted mail 
franking, mail franking via the Internet. 

ה' תמוז תשע"ז - 19329/06/2017



Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software, 
software maintenance, research and expertise 
services in the field of mail and parcel processing 
techniques, consulting and assistance services for 
the installation, maintenance and updating of 
systems (software) for the electronic processing of 
data for tracking, monitoring and locating parcels, 
mail and pallets during their processing, transport 
and delivery, consulting services for the installation of 
systems (software) for the electronic processing of 
data for tracking and locating packages, mail and 
pallets during their transport and delivery; services 
for the conversion of computer programs and data; 
services for the conversion of data and documents 
from physical to electronic media.

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

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

France, 19/08/2014, No. 14 4 112 565 צרפת, 19/08/2014, מספר 565 112 4 14

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 19429/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light green, four-color reference: C60, M0, 
Y100, K0.

 Owners

Name: NEOPOST SA

Address: 42-46 Avenue Aristide Briand, F-92220 
BAGNEUX, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 19529/06/2017



Trade Mark No. 277312 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259943 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "XCLAIM" to the right 
of a comment bubble, with an exclamation point 
inside the comment bubble.

 Owners

Name: Ruckus Wireless, Inc.

Address: 350 West Java Drive, Sunnyvale CA 94089, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing featuring software for use for 
managing computer networks and wireless 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)

U.S.A., 23/09/2014, No. 86403664 ארה"ב, 23/09/2014, מספר 86403664

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 19629/06/2017



Trade Mark No. 277313 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259944 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "XCLAIM" to the right 
of a comment bubble, with an exclamation point 
inside the comment bubble.

 Owners

Name: Ruckus Wireless, Inc.

Address: 350 West Java Drive, Sunnyvale CA 94089, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, wireless access point 
(WAP) devices, WLAN (wireless local area network) 
controllers; computer software for wireless content 
delivery; computer hardware and software for setting 
up and configuring local area networks; LAN (local 
area network) access points for connecting network 
computer users.

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

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

U.S.A., 23/09/2014, No. 86403672 ארה"ב, 23/09/2014, מספר 86403672

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 19729/06/2017



Trade Mark No. 277314 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1259954 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 19829/06/2017



Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware and computer 
programs; computer hardware and computer 
programs that integrate natural language processing 
(NLP), computational linguistics (CL), information 
retrieval (IR), analytics and machine learning (ML) 
which is capable of understanding general human 
queries and formulating responses;  data processing 
system for debating ; magnetic tape units (IT), 
magnetic tapes, printed circuits, integrated circuits, 
computer keyboards, compact disks (audio-video), 
optical disks, couplers (IT), floppy disks, magnetic 
data media; computer hardware, namely, video 
screens, scanners, printers for use with computers, 
interfaces (IT), readers (IT), software (recorded 
programs), microprocessors, modems, monitors 
(hardware), computers, computer memories, 
peripheral computer devices, recorded computer 
programs and software; adapters for computers; 
computer components; data processing equipment; 
semi-conductors; electronic data media that can be 
processed by machine; magnetic disks; hard disk 
drives; tape recorders; calculating machines; cash 
registers; facsimile machines; video game software; 
video recorders; videotapes; electric cells and electric 
batteries; computer chips; boards for integrated 
circuits; computer accessories, namely 
communication servers; carrying cases for 
computers; interface cards for computers; computer 
cables and computer cable parts; fax modem cards 
for computers; computer accessories, namely, screen 
filters, computer mouse pads, electric converters, 
namely, digital-to-analog, analog-to-digital and step-
by-step voltage switches, pagers, computer control 
joysticks, computer mice; electronic publications, 
namely books, magazines and manuals containing 
information on computer technology; integrated 
circuit cards and smart cards, integrated circuit 
adapters and smart card adapters; readers for 
integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers; electric power supply apparatus; 
projectors (projection apparatus); remote controllers 
for computers; inverters, surge protectors and 
uninterruptible power supply devices; point-of-sale 
terminals; computer operating system software; 
software for accessing a global computer network; 
database management software; document 
management software; software for finding, retrieving 
and receiving texts, electronic documents, graphic 
illustrations and audiovisual information on internal 
computer networks at company level and on local, 
wide-area and global computer networks; software 
for developing and software for designing websites 
and user manuals, in electronic format, sold as a set; 
documentation and instruction manuals recorded on 
electronic data media that can be operated by 
machine and relating to computers or computer 
programs.

ה' תמוז תשע"ז - 19929/06/2017



Class: 16 סוג: 16

Instructional and teaching material (except 
apparatus); documentation and publications about 
computers and computer programs; manuals 
[handbooks]; printed publications; books; magazines; 
periodicals; newspapers; printing products (printed 
matter); printed matter relating to computer 
equipment, software and related services; manuals, 
pamphlets, magazines, information bulletins, inserts 
for newspapers, booklets, all in connection with 
software, computers, computer system hardware, 
equipment for networks, telecommunications, 
information technology, word processing, database 
management, multimedia, entertainment and e-
commerce equipment.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; sales promotion (for others); business 
management and consultancy; business information; 
distribution of prospectuses; distribution of samples; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; systematization 
of data in a central file; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial services; financial 
affairs; monetary affairs; banking affairs; real estate 
affairs; hire-purchase financing services; capital 
investment; financial consultancy services; stock 
exchange quotations; stock exchange brokerage; 
lending (financial services); financial information and 
operations; financial transactions; raising capital; 
fund management and investment services; savings 
services; actuarial services; factoring; credit 
agencies; real estate appraisal; real property 
management.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair and installation of 
computer hardware, maintenance of computer 
hardware; installation and maintenance of computer 
networks.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; electronic message 
delivery services; communication by computer 
terminals; electronic mail; news and information 
agencies; telecommunication and electronic 
messaging services via computer networks; 
computer-aided transmission of data; 
telecommunication services enabling commercial 
interaction over a global computer network.

ה' תמוז תשע"ז - 20029/06/2017



Class: 41 סוג: 41

 Educational services, namely, providing 
conferences, exhibitions, colloquiums, presentations, 
technical demonstrations and training courses, all in 
the field of information technology and computer 
products and services ;organization and conducting 
of conferences; seminars; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; production of 
radio and television programs;  educational services, 
namely the conducting of courses, seminars, 
conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, audio and image processing 
technology, telecommunication and global computer 
networks; training in the field of computer operation 
and information technology; conducting 
entertainment exhibitions in the form of information 
technology demonstrations; entertainment services, 
namely online computer game services; conducting 
of entertainment presentations, namely, real-time 
sporting competitions via a global computer network; 
and holding of recreational presentations, namely 
providing demonstrations on Web sites featuring 
museum exhibitions, sports events, art gallery 
exhibitions, concerts, and musical recordings; 
publishing services for books, newspapers; 
production of shows and films; organization and 
conducting of conferences, symposiums, congresses; 
conducting of exhibitions for cultural or educational 
purposes; booking of seats for shows.

ה' תמוז תשע"ז - 20129/06/2017



Class: 42 סוג: 42

Computer programming; cloud computing; software 
design, updating and maintenance; design of 
software and hardware for others, and support 
services in the field of computers provided by 
computer engineers; computer services; computer 
services, namely, design, creation and maintenance 
of websites for others; computer systems design 
services; computer systems design services, namely 
design of computer systems that integrate natural 
language processing (NLP), computational linguistics 
(CL), information retrieval (IR), analytics and machine 
learning (ML) which is capable of understanding 
general human queries and formulating responses; 
computer services for debating technologies; analysis 
of computer systems, integration of computer 
networks and databases, computer programming 
services for others, all relating to commercial 
interactions on global computer networks; technical 
support services, namely, repair of operating systems 
and computer programs by computer technicians; 
design of systems for interconnecting computers, 
namely embedding computer systems and computer 
networks; testing of computer programs (software) 
and hardware (quality control and technical control); 
technical project studies in the field of computer 
hardware and software; computer consulting in 
connection with computer hardware, namely 
consulting in computer research and development; 
computer system analysis; computer advice and 
assistance concerning Internet use; rental of 
computers and software; scientific and industrial 
research, namely research and development of new 
products, biological research, bacteriological 
research, chemical research, cosmetic research, 
mechanical research, geological research, technical 
research, pharmaceutical research, scientific 
research for medical purposes; computer support 
services in the field of computers provided by 
computer specialists; design of computer networks; 
design of systems for interconnecting computers, 
namely embedding computer systems and computer 
networks.

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

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

France, 27/10/2014, No. 14/4129139 צרפת, 27/10/2014, מספר 14/4129139

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

ה' תמוז תשע"ז - 20229/06/2017



 Owners

Name: International Business Machines Corporation

Address: New Orchard Road, Armonk NY 10504, U.S.A.

(Corporation constituée et régie par les lois de l'Etat de   
New York, USA Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IBM HAIFA LABS (Department of Intellectual 
Property)

Address: Campus of Haifa University, Haifa, 31905, 
Israel

שם: מעבדות יבמ חיפה

כתובת : המחלקה לקניין רוחני, קמפוס אוניברסיטת חיפה, חיפה, 
31905, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 20329/06/2017



Trade Mark No. 277345 מספר סימן

Application Date 10/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1260303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MWR Holdings, LLC

Address: Suite 700, 4855 North Technology Way, Boca 
Raton FL 33431, U.S.A.

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Child care centers featuring a small recreation area 
in the nature of a simulated town with a post office, 
firehouse and market for social/dramatic play.

ה' תמוז תשע"ז - 20429/06/2017



Trade Mark No. 277363 מספר סימן

Application Date 05/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1260553 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and conveyances;  motorized land vehicles; 
motors and drives for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; chassis for vehicles; 
vehicle superstructures for vehicles; couplings for 
land vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 
pneumatic tires (tyres); tyres for vehicle wheels; rims 
for vehicle wheels; solid rubber tyres for vehicle 
wheels; wheeled vehicles; hubs for vehicle wheels; 
inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner 
tubes, adhesive rubber patches for repairing tyre 
inner tubes, spikes for tires [tyres], snow chains; non-
skid devices for vehicle tires; vehicle seats; rearview 
mirrors; head-rests for vehicle seats; anti-theft alarms 
for vehicles, anti-theft devices for vehicles; cigar 
lighters for automobiles; automotive vehicles; cars; 
lorries; trailers and semi-trailers for vehicles, trailer 
hitches for vehicles; motor coaches; motorbikes; 
mopeds; bicycles; cable transport apparatus and 
installations; carts, shopping trolleys, baggage 
trolleys; air vehicles; boats, ships; locomotives; motor 
coaches; caravans; tractors; two-wheeled vehicles, 
scooters (vehicles); chair lifts, cable cars; 
wheelchairs for transporting invalids; parts and 
fittings for the aforesaid goods, included in this class.

ה' תמוז תשע"ז - 20529/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Retailing and wholesaling relating to motor vehicles, 
motors and engines and drives for land vehicles, 
chassis for land vehicles, vehicle superstructures and 
tyres for vehicle wheels; retailing and wholesaling for 
mail order relating to motor vehicles, motors and 
engines and drives for land vehicles, chassis, vehicle 
superstructures for vehicles and tyres for vehicle 
wheels; retailing and wholesaling via the internet 
relating to motor vehicles, motors and engines and 
drives for land vehicles, chassis for vehicles, vehicle 
superstructures for vehicles and tyres for vehicle 
wheels; retailing and wholesaling by means of 
teleshopping channels relating to motor vehicles, 
motors and drives for land vehicles, chassis for 
vehicles, vehicle bodies and tyres for vehicle wheels, 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of motor vehicles, motors and drives for land 
vehicles, chassis for vehicles, vehicle bodies and 
tyres for vehicle wheels (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in a retail sales outlet; 
arranging of contracts, for others, for the buying and 
selling of motor vehicles, motors and engines and 
drives for land vehicles, chassis for vehicles or 
vehicle superstructures for vehicles and tyres for 
vehicle wheels; business administration and 
organisational administration of vehicle fleets, for 
others; commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop); administrative 
processing of orders (office functions); arranging of 
contracts, for others, for the buying and selling of 
goods; consultancy and assistance with regard to the 
management and organisation of commercial and 
business enterprises; personnel management 
consultancy, business consultancy, radio and 
television advertising, organisation of trade fairs for 
commercial and advertising purposes, news clipping 
services; presentation of goods on communications 
media for retail purposes; public relations services; 
auctioneering services; sales promotion for others; 
personnel recruitment; relocation services for 
businesses; administrative processing of purchase 
orders; business auditing; sponsorship search.

Class: 37 סוג: 37

Modification, repair, disassembly, maintenance and 
care of vehicles; vehicle maintenance and repair; 
custom conversion of motor vehicle bodies, chassis, 
motors and engines (tuning), all the aforesaid 
services included in this class; vehicle painting; 
vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle maintenance; vehicle cleaning; tyre repair; 
maintenance, cleaning and repair of boilers and 
burners; repair information; construction consultation; 
installation of doors and windows; quarrying services; 
machinery installation, maintenance and repair; 
airplane maintenance and repair; shipbuilding; 
photographic apparatus repair; clock and watch 
repair; repair of security locks; rustproofing; furniture 
maintenance; leather care, cleaning and repair; 
disinfecting; burglar alarm installation and repair.

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

ה' תמוז תשע"ז - 20629/06/2017



 Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany

(Germany Joint Stock Company)

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

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

European Union, 07/11/2014, No. 013446877 האיחוד האירופי, 07/11/2014, מספר 013446877

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 277389 מספר סימן

Application Date 24/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1260797 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Seaplanes; boats; locomotives; rolling stock for 
railways; cars; motor cars; engines; automobile 
engines; motors and engines for land vehicles; 
powertrains, including engines and motors, for land 
vehicles; boats, yachts; parts and fittings for the 
aforesaid goods; motor land vehicles, namely, 
automobiles; and structural parts therefor and other 
automobile parts, namely, chassis; automobile 
chassis; hoods for engines; radiator grills of metal for 
vehicles; radiator grills of non-metallic materials for 
vehicles; vehicle and automobile bumpers; 
automobile bumper guards; hoods for vehicles; 
clutches; transmissions; gear boxes for land vehicles; 
transmission shafts; sunroofs; deflectors; directional 
signals; horns; rear view and side view mirrors; mud 
flaps; roof-racks; ski-racks, shock absorbers for 
automobiles; convertors for land vehicles; steering 
wheels; steering linkages; suspension systems; 
windshield sunshades; windshield wipers; arm rests; 
luggage racks for motor cars; ski carriers for motor 
cars; brakes for vehicles; brake hardware; brake 
lining; brake pads; caps for vehicle fuel tanks; 
storage compartments specifically fitted for use in 
automobiles; spoilers; anti-theft alarms; alarm 
systems for cars; alarms for vehicles; air bags for 
vehicles; seat cushions; seat covers, cushions 
adapted for use in vehicles; tire cushions; vehicle 
windows; luggage carriers; airbags for vehicles; 
safety seats for children; wheels, tyres and 
continuous tracks; tyres and wheels for automobiles; 
valve caps for vehicle tires; petrol tank caps for motor 
cars; bicycles; cycles; trolleys; baby carriages; 
children's safety seats for cars; custom leather 
interiors for vehicles; fitted automotive seat covers; 
auto aftermarket accessories, namely, vehicle 
custom grilles; steering wheel locks and covers; 
sleighs (vehicles); mopeds; scooters; electric 
cigarette lighters for land vehicles; electric lighters for 
use in automobiles.
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 Owners

Name: Aston Martin Lagonda Limited

Address: Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, 
United Kingdom

Class: 37 סוג: 37

Inspection, construction, reconstruction, repair, 
restoration, maintenance, reconditioning, dismantling, 
diagnostic tuning, cleaning painting and polishing 
services for land, water and air vehicles, or parts and 
fittings of the aforesaid; servicing of vehicle repair in 
the course of vehicle breakdown services; inspection 
and conditioning of vehicles providing a rating prior to 
third party purchase; repair information for 
automobiles; construction information for 
automobiles; motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle cleaning; vehicle greasing; vehicle polishing; 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle services 
stations (refuelling and maintenance); retreading of 
tires; mining extraction; varnishing; heating 
equipment installation and repair; electric appliance 
installation and repair; airplane maintenance and 
repair; shipbuilding; photographic apparatus repair; 
clock and watch repair; safe maintenance and repair; 
rust proofing; cabinet making (repair); servicing of 
cars; repair of automobiles; repair or maintenance of 
automobiles; hygienic cleaning [vehicles]; painting of 
vehicles; under sealing of vehicles; repair of vehicles; 
cleansing of vehicles; custom installation of 
automobile interiors; services related to the custom-
built construction of motor land vehicles, internal 
combustion engines or of parts and fittings for all the 
aforesaid goods; repair of tyres; retreading of tyres; 
vulcanization of tyres [repair]; replacement of tyres; 
vehicle conversions [engine]; tuning of engines; 
reconditioning of vehicle engines; engine conversions 
from petrol to diesel; maintenance and repair of 
motor vehicles for transportation of passengers; 
advisory services relating to the repair of motor 
vehicles.

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

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

United Kingdom, 08/05/2014, No. UK00003054819 UK00003054819 ממלכה מאוחדת, 08/05/2014, מספר

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 277419 מספר סימן

Application Date 09/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0974580 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz / Liechtenstein, 
Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers.
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Trade Mark No. 277420 מספר סימן

Application Date 09/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0979640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers.

ה' תמוז תשע"ז - 21129/06/2017



REDUXIO

Trade Mark No. 277472 מספר סימן

Application Date 18/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software for storage 
and recovery of data, to provide access to and store 
data, for data management, data protection, data 
configuration; and instruction and electronic user 
manuals provided in connection therewith; computer 
software for data compression, data storage and 
identifying and eliminating redundancy in the data 
and computer data disaster recovery; computer 
software for optimizing storage of and access to data; 
computer storage devicess namely, high-speed 
storage subsystems for storage and backup of 
electronic data either locally or via a 
telecommunications network; software to manage, 
monitor, track, analyze and forecast performance of 
computer hardware, software and data storage; cloud 
computing software for use in delivering support, 
supportability, monitoring, forecasting and 
management capabilities for end users of data 
storage; computer application software for 
accelerated storage devices, namely, software for 
backup and compression of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; 
computer storage devices; computer software and 
hardware for use in cloud computing, virtualization 
and data storage; computer application software for 
mobile phones, namely, software for managing the 
storage and computer environments.

חומרות מחשב; תוכנות מחשב לאחסון ואחזור של נתונים, 
למתן גישה אל ואחסון נתונים, לניהול נתונים, הגנת נתונים, 
תצורת נתונים; ומדריכי הוראות ומשתמשים אלקטרוניים 

הניתנים בהקשר אליהם; תוכנות מחשב לדחיסת נתונים, אחסון 
נתונים וזיהוי ומניעת ייתור בנתונים ואחזור מאסון נתוני מחשב; 
תוכנות מחשב לאופטימיזציה של אחסון וגישה אל נתונים; 

התקני אחסון מחשבים; דהיינו, תתי-מערכות אחסון במהירות 
גבוהה לאחסון וגיבוי של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או 
דרך רשת טלקומוניקציה; תוכנות לניהול, ניטור, מעקב, ניתוח 
וחיזוי ביצועים של חומרות מחשב, תוכנות ואחסון נתונים; 

תוכנות מחשוב בענן לשימוש באספקת תמיכה, יכולת תמיכה, 
ניטור, חיזוי וניהול יכולות עבור משתמשי קצה של אחסון 
נתונים; תוכנות יישומי מחשב להתקני אחסון מואץ, דהיינו, 

תוכנות לגיבוי ודחיסה של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או 
דרך רשת טלקומוניקציה; התקני אחסון מחשב; תוכנות 

וחומרות מחשב לשימוש במחשוב בענן, וירטואליזציה ואחסון 
נתונים; תוכנות יישומי מחשב לטלפונים סלולאריים, דהיינו, 

תוכנות לניהול סביבות אחסון ומחשב .                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of the repair of 
computer hardware and data storage systems.

התקנה, תחזוקה ותיקון של חומרות מחשב; שירותי תמיכה 
טכנית, דהיינו, פתרון בעיות בדמות תיקון של חומרות מחשב 
ומערכות אחסון נתונים.                                                     

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing trainings, 
programs, classes and workshops in the fields of 
management, optimization, security, retrieval, 
restoration, and monitoring of computers, computer 
storage networks, data storage, and computer 
networks; providing access to non-downloadable 
instruction and user manuals provided in connection 
with computer software for storage and recovery of 
data, to provide access to and store data, for data 
management, data protection and data configuration

שירותים חינוכיים, דהיינו, אספקת אימונים, תוכניות, שעורים 
וסדנאות בתחומי הניהול, אופטימיזציה, אבטחה, אחזור, 

שחזור, וניטור של מחשבים, רשתות אחסון מחשבים, אחסון 
נתונים, ורשתות מחשבים; אספקת גישה למדריכי הוראות 

ומשתמשים שאינם ניתנים להורדה הניתנים בהקשר לתוכנות 
מחשב  לאחסון ואחזור של נתונים, לאספקת גישה אל ולאחסון 
נתונים, לניהול נתונים, הגנת נתונים, תצורת נתונים.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Computer service and software as a service (SaaS) 
for storage and recovery of data, to provide access to 
and store data, for data management, data 
protection, data configuration and data compression; 
computer services and cloud computing services for 
data compression, data storage and identifying and 

שירותי מחשב ותוכנה כשירות (אס-איי-איי-אס) לאחסון ושחזור 
של נתונים, לאספקת גישה אל ואחסון של נתונים, לניהול 

נתונים, הגנה על נתונים, תצורת נתונים ודחיסת נתונים; שירותי 
מחשב ושירותי מחשוב בענן לדחיסת נתונים, אחסון נתונים 
וזיהוי וביטול שכפולים; שירותי מחשב, דהיינו, שירותי אחזור 
נתונים; שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב ויישום גיבויים, דחיסה 
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eliminating replications; computer services, namely, 
data recovery services; computer services, namely, 
designing and implementing data backup, 
compression and deduplication of data for others; 
computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of information 
management to host computer application software 
for the purpose of data backup, compression and 
deduplication of data; computer services, namely, 
consulting in the field of computer hardware and 
software; computer services, namely, providing 
virtual and non-virtual application servers, web 
servers, file servers, co-location servers, load 
balancing servers, redundancy servers, media 
servers and database servers of variable capacity to 
third party computing and data storage facilities; 
computer performance engineering services; 
computer services relating to system architecture, 
system integration, system optimization, system 
scalability, and system modeling and simulation; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for management, storage, troubleshooting, 
optimization, and analysis of data storage; software 
as a service (SaaS) featuring software to manage, 
monitor, test, track, update, enhance, troubleshoot 
and analyze performance of computer hardware and 
software, computer systems, computer memory, 
flash memory array, and data storage; cloud 
computing featuring software for use in delivering 
support, supportability, monitoring, forecasting and 
management capabilities for end users of data 
storage; back-up services for computer hard drive 
data, namely online backup of computer hard drive 
data; data automation and collection service using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect 
service data; computer services, namely, creating an 
on-line community that enables users to share 
technical information, practical suggestions, best 
practices, tips and tricks, scripts and other content, to 
facilitate technical discussions, and to engage and 
collaborate with others in optimizing computer 
storage systems and solutions; providing a website 
featuring information in the fields of technology, 
computer hardware and software development, and 
data storage systems and solutions; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for storage hardware users to manage, troubleshoot 
and monitor network systems; providing temporary 
use of non-downloadable computer software 
accessible via a web portal for providing system 
health, status and usage reports; computer services, 
namely, design, development, analysis, programming 
and deployment of computer software, applications, 
systems and management solutions; providing on-
line non-downloadable software for machine-
generated predictive insights applying machine-
learning algorithms; technical support services, 
namely troubleshooting and customization of 
computer storage software; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems; providing temporary use of on-line non- 
downloadable cloud computing software for the 
optimization and the management of storage. 

ומניעת כפילויות של נתונים עבור אחרים; שירותי מחשב, 
דהיינו, פעולה כספק שירותי יישומים בתחום ניהול המידע 
לאירוח תוכנות יישומי מחשב למטרות גיבוי, דחיסה ומניעת 
כפילויות של נתונים; שירותי מחשב, דהיינו, ייעוץ בתחום 

חומרות ותוכנות מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת שרתי 
יישומים, שרתי אינטרנט, שרתי קבצים, שרתי שיתוף מיקום, 
שרתי איזון עומסים, שרתי יתירות, שרתי תקשורת ושרתי מסד 
נתונים בנפחים משתנים, וירטואליים ולא-וירטואליים, למתקני 
מחשוב ואחסון נתונים מצד שלישי; שירותי הנדסת ביצועי 

מחשב; שירותי מחשב הנוגעים לארכיטקטורת מערכות, שילוב 
מערכות, אופטימיזציית מערכות, יכולת הרחבת מערכות, 
ומידול וסימולציה של מערכות; שירותי תוכנה כשירות 

(אס-איי-איי-אס) בעלי תוכנות לניהול, אחסון, פתרון בעיות, 
אופטימיזציה, וניתוח של אחסון נתונים; תוכנה כשירות (אס-איי- 
איי-אס) בעלת תוכנות לניהול, ניטור, בדיקה, מעקב, עדכון, 

חיזוק, פתרון בעיות וניתוח ביצועים של חומרות ותוכנות מחשב, 
מערכות מחשבים, זכרונות מחשב, מערכי זכרונות פלאש, 

ואחסון נתונים; מחשוב בענן הכולל תוכנות לשימוש באספקת 
יכולות של תמיכה, יכולת תמיכה, ניטור, חיזוי וניהול עבור 

משתמשי קצה של אחסון נתונים; שירותי גיבוי לנתונים בכונן 
הקשיח של מחשב, דהיינו גיבוי מקוון של הנתונים בכונן הקשיח 
של מחשב; שירותי אוטומציית ואיסוף נתונים באמצעות תוכנה 

קניינית לשם הערכה, ניתוח ואיסוף נתוני שירות; שירותי 
מחשבים, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת המאפשרת למשתמשים 
לשתף מידע טכני, הצעות מעשיות, שיטות עבודה מומלצות, 

טיפים וטריקים, תסריטים ותכנים אחרים, לקדם דיונים טכניים, 
ולעסוק ולשתף פעולה עם אחרים כדי לייעל מערכות ופתרונות 
אחסון במחשב; אספקת אתר אינטרנט המציג מידע בתחומי 

הטכנולוגיה, פיתוח חומרות ותוכנות מחשב, ומערכות ופתרונות 
אחסון נתונים; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן 
ניתנות להורדה למשתמשי חומרות אחסון לשם ניהול, פתרון 
בעיות וניטור מערכות רשת; אספקת שימוש זמני בתוכנות 
שאינן ניתנות להורדה שיש אליהן גישה דרך פורטל אינטרנט 

לשם אספקת דו״חות בריאות, סטטוס ושימוש במערכת; שירותי 
מחשב, דהיינו, עיצוב, פיתוח, ניתוח, תכנות ופריסה של תוכנות 
מחשב, יישומים, מערכות ופתרונות ניהול; אספקת תוכנות 

מקוונות שאינן ניתנות להורדה לאלגוריתמים של למידת מכונה 
המיישמים תובנות חיזוי מיוצרות-מכונה; שירותי תמיכה טכנית, 
דהיינו פתרון בעיות והתאמה אישית של תוכנות אחסון במחשב; 

שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון בעיות בדמות אבחון 
בעיות בחומרות ובתוכנות מחשב; אספקת שימוש זמני בתוכנות 
מחשוב בענן מקוונות שאינן ניתנות להורדה לשם אופטימיזציה 
וניהול אחסון.                                                                   
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Ownersבעלים

Name: Reduxio Systems Ltd. שם: רדוקסיו מערכות בע"מ

Address: 2 Granit St, PETAH TIQWA, 4951446, Israel כתובת : גרניט 2, פתח תקוה, 4951446, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל
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Trade Mark No. 277477 מספר סימן

Application Date 18/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, photographic, optical, signaling, 
measuring, checking as in supervision, life-saving 
apparatus and instruments, namely, telephones, 
punch clocks; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electrolysis apparatus for 
electroplating purposes, and electrified fences, 
namely, electric fences; apparatus for recording. 
transmission or reproduction of sound or images in 
the field of supply chain management; blank 
magnetic data carriers and recording discs, namely, 
CD-R, CD-RW, DVD-R, and DVD-RW discs; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers in the field of supply chain 
management, online shopping, general retail services 
and all in the field of e-commerce; computer 
programs in the field of business for use in financial 
management, financial planning, business 
management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal 
and business finances, and marketing information 
management, all in the field of e-commerce; software 
for processing electronic payments to and from 
others; authentication software; computer software 
supplied on the Internet; on-line electronic 
publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database); 
downloadable computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the Internet; 
downloadable computer software which allows users 
to participate in web-based meetings and classes, 
with access to data, documents, images and 
software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable electronic 
publications in the nature of articles, papers, and 
instructional materials in the fields of 
telecommunications, the Internet, training, business, 

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות. בבדיקה 
(פיקוח). בהצלת נפשות ובהוראה. דהיינו. טלפונים. שעוני 
נוכחות; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, 
וויסות או בקרה על חשמל, דהיינו, כבלים חשמליים, מתגים 

חשמליים, מכשירים להפרדה חשמלית למטרות אלקטרוליטיות. 
וגדרות חשמליות. דהיינו. גדרות חשמליות; התקנים להקלטה. 
העברה או שיחזור של קול וחוזי בתחום ניהול שרשרת אספקה; 
נושאי נתונים מגנטיים ריקים ודיסקים ריקים להקלטה. דהיינו 
תקליטורי סי די-אר. סי די-אר דאבליו. די וי די-אר ו¬די וי די 

אר-דאבליו; קופות רושמות. מכונות חישוב. ציוד לעיבוד נתונים; 
מחשבים בתחומי אספקת שרשרת ציוד. רכישות מקוונות. 
שירותים כללים קמעונאים והכל בתחום המסחר האלקטרוני 
(אי- קומרס); תוכנות מחשב בתחום העסקים לשימוש בניהול 
פיננסי. תכנון פיננסי. ניהול עסקים. ניהול קשרי לקוחות (סי אר 
אמ), ניהול מלאי. ניהול כוח מכירה. תכנון וניהול של פיננסים 

בתחום האישי והעסקי וניהול מידע שיווקי. הכל בתחום המסחר 
האלקטרוני(אי קומרס); תוכנה לעיבוד תשלומים אלקטרוניים 
אל ומאחרים; תוכנת אימות; תוכנת מחשב המסופקת דרך 

האינטרנט; פרסומים אלקטרוניים מקוונים (להורדה מהאינטרנט 
או רשת מחשבים או מסד נתונים ממוחשב); תוכנות מחשב 
הניתנות להורדה להקלה על העברה אלקטרונית של מידע, 
נתונים, מסמכים, קול ותמונות באמצעות האינטרנט; תוכנות 
מחשב הניתנות להורדה המאפשרות למשתמשים להשתתף 
בפגישות וכיתות מבוססות-רשת, עם גישה למידע, מסמכים, 
תמונות ותוכנות מחשב באמצעות דפדפן אינטרנט; תוכנות 

מחשב הניתנות להורדה המאפשרות גישה, צפייה ושליטה על 
מחשבים מרוחקים ורשתות מחשבים. פרסומים אלקטרוניים 
הניתנים להורדה בדמות מאמרים, עבודות וחומרי הדרכה 

בתחומי הטלקומוניקציה, האינטרנט, אימונים, מכירות עסקיות 
ושיווק; תוכנות מחשב, ציוד היקפי למחשבים; מחשבי נוטבוק; 
מחשבים נישאים; מחשבים ניידים; מחשבי כף יד; עוזרים 

דיגיטאליים אישיים; נגני מדיה אישיים; טלפונים ניידים; טלפונים 
חכמים; מצלמות דיגיטאליות; תחנות עבודה של מחשב; שרתי 
מחשב; חומרות מחשבים ורשתות טלקומוניקציה; מתאמים, 
מתגים, נתבים ומפצלים לרשתות מחשבים; מודמים, כרטיסי 
תקשורת והתקנים, אלחוטיים וקוויים; מעמדים למחשבים 

ניידים, תיקים למחשב; מכשירים לכיבוי אש; חומרת וקושחת 
מחשב; תוכנת מחשב (כולל תוכנה הניתנת להורדה 

מהאינטרנט); תקליטורים; מוסיקה דיגיטלית (הניתנת להורדה 
מהאינטרנט); התקנים לטלקומוניקציה; משטחים לעכבר; 
מכשירי טלפון ניידים; אבזרים לטלפונים ניידים; משחקים, 
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sales, and marketing; computer software, computer 
peripherals; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal 
digital assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer 
network adaptors, switches, routers and hubs; 
wireless and wired modems and communication 
cards and devices; laptop holders, computer bags; 
fire-extinguishing apparatus; computer hardware and 
firmware; computer software (including software 
downloadable from the Internet); compact discs; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; mobile 
phone handsets; mobile phone accessories; 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems; security cameras; 
mobile radio and television broadcasting units; 
television broadcasting equipment; cameras; video 
cameras; headphones; electronic ear pieces; 
speakers; Global Positioning System (GPS) 
apparatus and equipment; computer, electronic and 
video games programmes and software (including 
software downloadable from the Internet); liquid 
crystal displays for telecommunications and 
electronic equipment; set top box; remote control; 
data storage programs; spectacles and sunglasses; 
electronic signboards; encoded or magnetic bank 
credit, debit, cash and identification cards; automatic 
teller machines, cash dispensers; computer software 
applications, downloadable; electronic book readers; 
toner cartridges, unfilled, for printers and 
photocopiers; baby monitors; video  baby monitors; 
lens hoods; tablet computers; encoded key cards; 3D 
spectacles; memory cards for video game machines; 
all included in class 9.

תמונות, סרטי קולנוע, סרטים ומוסיקה הניתנים להורדה; 
מערכות אזעקה; מצלמות אבטחה; יחידות שידורי רדיו 

וטלוויזיה ניידות; ציוד לשידורי טלוויזיה; מצלמות; מצלמות 
וידאו; אוזניות; אוזניות אלקטרוניות לפנים האוזן; רמקולים; 
התקנים וציוד למערכת מיקום גלובלית (ג׳י-פי-אס); משחקי 
מחשב, תוכנות ותוכניות למשחקי מחשב, אלקטרוניים ווידאו 
(כולל תוכנה הניתנת להורדה דרך האינטרנט); צגי גביש נוזלי 
לציוד טלקומוניקציה ואלקטרוני; ממירים; שלטי רחק; תוכניות 
אחסון נתונים; משקפים ומשקפי שמש; שלטים אלקטרוניים; 
כרטיסי אשראי בנקאי, חיוב, מזומנים וזיהוי מקודדים או 

מגנטיים; מכשירי בנק אוטומטיים, כספומטים; יישומי תוכנות 
מחשב, הניתנים להורדה; קוראי ספרים אלקטרוניים; מחסניות 
טונר, שאינן מלאות, למדפסות ולמכונות צילום; מוניטורים 
לתינוקות; מוניטורי וידאו לתינוקות; סכי-אור; מחשבי לוח; 

כרטיסי מפתח מקודדים; משקפי תלת מימד (תרי-די); כרטיסי 
זיכרון למכונות משחקי וידאו; הנכללים כולם בסוג 9.               
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Class: 16 סוג: 16

Newspapers; magazines; periodicals; journals; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes for advertising, packaging 
and transportation in the field of supply chain 
management, online shopping, general retail services 
and all in the field of e-commerce; printed matter; 
bookbinding materials, namely, cloth, fabrics for 
bookbinding, binding strips (bookbinding), 
bookbinding cords; photographs (printed); stationery 
except pens, ink, seals and adhesives; adhesives for 
stationery or household purposes, namely, adhesive 
bands, adhesive tapes, gums, starch paste 
(adhesive), self-adhesive tapes; artists' materials, 
namely, easels, artists' brushes, pastels, pencils, 
pens,  canvas panels, electrical wood burning pens, 
gesso, namely, plasters, and molds lor modeling 
clays; paint brushes; painters' brushes; Typewriters 
and office requisites, except furniture. namely. 
adhesive tape dispenser, correcting fluid for type, 
electric paper hole punch, paper drills. and 
perforators. fingerstalls. franking machines. envelope 
sealing machines. paper embossers. paper folding 
machines. and paper trimmers. rubber bands. and 
staplers; printed instructional and leaching material 
(except apparatus) in the field of mathematics. 
science. literature. music. art, and writing: printed 
instructional and teaching material. namely. books 
and workbooks in the Held of business and e-
commerce; plastic materials for packaging (not 
included in other classes). namely. plastic bags for 
packing and plastic bubble packs for packaging; 
printing type; printing blocks. namely. electrotypes. 
engraving plates. hectographs; books. pamphlets. 
posters. printed cards. circulars. catalogues. 
calendars. price tags. price labels; carry bags of 
paper. cardboard and plastic; printed telephone. 
facsimile. electronic mail and web site directories; 
cards in the form of debit cards. credit cards. charge 
cards and telephone cards other than encoded and 
magnetic cards; marketing and promotional 
materials; printed advertisements; user manuals; 
packaging materials; tissues; handkerchiefs made of 
paper; models and figurines made of paper; paper 
party bags; page holders; all included in class 16.

עיתונים; מגזינים; כתבי עת תקופתיים; ז'ורנלים; נייר, קרטון 
וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם כלולים בסוגים אחרים 

לפרסום, אריזה ותחבורה בתחום ניהול שרשרת אספקה, קניות 
מקוונות, שירותי קמעונאות כללית והכל בתחום מסחר 

אלקטרוני; דברי דפוס; חומרי כריכת ספרים, דהיינו, בד, בדים 
לכריכת ספרים, רצועות כריכה (כריכת ספרים), חוטים לכריכת 
ספרים; תצלומים (מודפסים); צרכי כתיבה למעט עטים, דיו, 

חותמים ודבק; דבק למטרות צרכי כתיבה ולבית, דהיינו, רצועות 
דבק, סרטי דבק, גומי, עיסות עמילן (דבק), סרטי 

הדבקה-עצמאית; חומרי אמנים, דהיינו, כני ציור, מכחולי 
אמנים, פסטלים, עפרונות, עטים, לוחות קנבס, עטים מבעירי 
עץ חשמליים, ג'סו, דהיינו, טיח, ותבניות לחימר מידול; מכחולי 
צבע; מברשות צבעים; מכונות כתיבה וצרכי משרד, למעט 

ריהוט, דהיינו, מנפק סרט דבק, נוזל תיקון לדפוס, מחורר נייר 
חשמלי, מקדחות נייר, ומחוררים, כסיות אצבע, מכונות ביול, 
מכונות סגירת מעטפות, מכונות החתמה מנייר, מכונות קיפול 
נייר, וגוזמי נייר, גומיות, ושדכנים; חומרי הדרכה והוראה 

מודפסים (למעט התקנים) בתחום מתמטיקה, מדעים, ספרות, 
מוזיקה, אמנות, וכתיבה; חומרי הדרכה והוראה מודפסים, 
דהיינו, ספרים וחוברות עבודה בתחום עסקים ומסחר 

אלקטרוני; חומרי פלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים 
אחרים), דהיינו, שקיות פלסטיק לאריזה וחבילות בועות 

פלסטיק לאריזה; אותיות דפוס; גלופות דפוס, דהיינו, גלופות 
אלקטרוניות, גלופות חריטה, הקטוגרפים; ספרים, חוברות, 
פוסטרים, כרטיסים מודפסים, חוזרים, קטלוגים, לוחות שנה, 

תגי מחיר, מדבקות מחיר; שקיות נשיאה מנייר, קרטון 
ופלסטיק; מדריכים מודפסים של טלפון, פקס, דואר אלקטרוני 
ואתרי אינטרנט; כרטיסים בדמות כרטיסי חיוב דביט, כרטיסי 
אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי טלפון שאינם כרטיסים מקודדים 
ומגנטיים; חומרי שיווק וקידום מכירות; פרסומות מודפסות; 

מדריכים למשתמש; חומרי אריזה; טישו; ממחטות אף העשויות 
מנייר; מודלים וצלמיות העשויים מנייר; שקיות נייר למסיבות; 
מחזיקי דפים; הנכללים כולם בסוג 16.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; advertising services provided 
via the Internet; advertising services provided for 
others; advertising of goods and services of others 
via local and global computer networks; advertising 
space on communication media; direct mail 
advertising services; business management services. 
namely. business project management services; 
business management services in the nature of 
business project management services. namely, 
development. set up, staging. production. recording. 
monitoring and follow-up for web based events. 
conferences. training programs. learning programs. 
and seminars;  business management services 
relating to electronic commerce; business 
management services relating to promotional 
sponsorship programs; business administration 
consultation services in the field of processing of 
sales made on the Internet; business administration 
services relating to promotional sponsorship 

שירותי פרסום; שירותי פרסום המסופקים דרך האינטרנט; 
שירותי פרסום מסופקים עבור אחרים; פרסומי סחורות 

ושירותים של אחרים דרך רשתות מחשב מקומיות וגלובאליות; 
שטח פרסומי במדיה תקשורת; שירותי פרסום בדואר ישיר; 
שירותי ניהול עסקים, דהיינו, שירותי ניהול פרוייקטים עסקיים; 
שירותי ניהול עסקים מסוג שירותי ניהול פרוייקטים עסקיים, 
דהיינו, פיתוח, הקמה, בימוי, הפקה, הקלטה. ניטור ומעקב 
לאירועים מבוססי אינטרנט. כנסים. תוכניות הדרכה. תוכניות 
לימוד. וסמינרים; שירותי ניהול עסקים הקשורים למסחר 
אלקטרוני; שירותי ניהול עסקים הקשורים לתוכניות חסות 
קידומית; שירותי ייעוץ אדמיניסטרציה עסקית בתחום עיבוד 
מכירות שהתבצעו באינטרנט; שירותי ייעוץ אדמיניסטרציה 

עסקית הקשורים לתוכניות חסות קידומית; פונקציות משרדיות. 
דהיינו. שירותי צילום. השכרת מכונות וציוד משרדי. הקלדה. 
שחזור מסמכים. כתיבה ביד. תעתוק. ניהול קבצים ממוחשב. 
שירותי מזכירות. מענה טלפוני. עיבוד מילים. ארגון מנויי 
עיתונים עבור אחרים. ליקוט מידע לתוך מאגרי מידע 
ממוחשבים. סיסטמיזציה של מידע לתוך מאגרי מידע 
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programs; office functions, namely, photocopying 
services, office machines and equipment rental, 
typing, document reproduction, shorthand, 
transcription, computerized file management, 
secretarial services, telephone answering, word 
processing, arranging newspapers subscriptions for 
others, compilation of information into computer 
databases, systemization of information into 
computer databases, rental of photocopying 
machines, data search in computer files for others, 
news clipping services, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, administrative 
processing of purchase orders, invoicing, search 
engine optimization for sales promotion, search 
engine optimisation for sales promotion, web site 
traffic optimization, web site traffic optimization, 
updating and maintenance of data in computer 
databases, writing of curriculum vitae for others / 
writing of resumes for others, web indexing for 
commercial or advertising purposes, appointment 
scheduling services [office functions], appointment 
reminder services !office functions]; organization, 
operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; advertising services provided via the 
Internet; production of television and radio 
advertisements; accountancy; auctioneering; 
organizing of trade fairs; opinion polling; data 
processing; provision of business information; 
advertising agency services; advertising services 
provided for others; database management; 
compilation of information into computer databases; 
business consulting services; business consulting 
services in the field of web based events, 
conferences, training programs, learning programs, 
and seminars; business consulting services in the 
field of delivering web-based knowledge; business 
consulting services in the field of online collaboration 
and collaboration technologies; business consulting 
services in the fields of sales and marketing; 
business project management services; business 
project management services relating to 
development, set up, staging, production, recording, 
monitoring and follow-up for web based events, 
conferences, training programs, learning programs, 
and seminars; market research and business 
consulting services; business consultancy services 
relating to facilitating the transaction of business via 
local and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide variety of 
business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and 
services of others via local and global computer 
networks; business consultancy services relating to 
providing a web site on a global computer network by 
which third parties can offer and source goods and 
services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and 
transact business; providing computerized online 
ordering services; advertising of goods and services 
of others via local and global computer networks; 
international import and export agency services; 
rental of advertising space on communication media; 
online trading services relating to electronic 
auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; online retail services of 
consumer products; providing a directory of third 
party web sites to facilitate business transactions; 

ממוחשבים. השכרת מכונות צילום. חיפוש נתונים בקבצי מחשב 
עבור אחרים. שירותי קטעי חדשות. ארגון מנויים לשירותי 
תקשורת עבור אחרים. עיבוד אדמיניסטרטיבי של הזמנות. 
שליחת חשבוניות. אופטימיזציה של מנועי חיפוש לקידום 
מכירות. אופטימיזציה של מנועי חיפוש לקידום מכירות. 

אופטימיזציה של תנועה באתרי אינטרנט. עדכון ותחזוקה של 
נתונים במאגרי מידע ממוחשבים. כתיבת קורות חיים עבור 
אחרים . כתיבת רזומה עבור אחרים, מיון מקוון למטרות 
מסחריות או פרסומיות. שירותי תזמון פגישות [פונקציות 

משרדיות], שירותי תזכור פגישות [פונקציות משרדיות]; ארגון. 
הפעלה ופיקוח על תוכניות תמריצים ונאמנות; שירותי פרסום 
הניתנים דרך האינטרנט; הפקה של פרסומות לרדיו ולטלוויזיה; 
ראיית חשבון; מכירות פומביות; ארגון ירידי מסחר; סקרי דעת 
קהל; עיבוד נתונים; אספקה של מידע עסקי; שירותי סוכנות 
פרסום; אספקת שירותי פרסום עבור אחרים; ניהול מאגרי 

נתונים; איסוף מידע למאגרי נתונים ממוחשבים; שירותי ייעוץ 
עסקי; שירותי ייעוץ עסקי בתחום האירועים מבוססי רשת, 
כנסים, תוכניות לימוד, וסמינרים; שירותי ייעוץ עסקי בתחום 
האספקה של ידע-מבוסס רשת; שירותי יעוץ עסקי בתחום 
שיתופי פעולה מקוונים וטכנולוגיות בתחום שיתופי הפעולה; 
שירותי ייעוץ עסקי בתחום מכירות ושיווק; שירותי ניהול 

פרויקטים עסקיים; שירותי ניהול פרויקטים עסקיים, הנוגעים 
לפיתוח, הקמה, בימוי, הפקה, הקלטה, מעקב, וביצוע מעקב 
עבור אירועים מבוססי-רשת, כנסים, תוכניות אימון, תוכניות 

לימוד, וסמינרים; שירותי מחקרי שוק וייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ 
עסקי הקשורים לאיפשור ביצוע עסקאות דרך רשתות מחשב 
מקומיות וגלובליות באמצעות איתור ומתן הפניות למתן מגוון 
רחב של מוצרים ושירותים עסקיים וצרכניים; הפצת מידע עסקי 
על סחורות ושירותים של אחרים דרך רשתות מחשב מקומיות 
וגלובליות; שירותי ייעוץ עסקי הקשורים למתן אתרי אינטרנט 
ברשת מחשב גלובלית דרכם יכול צד שלישי להציע ולהשיג 

סחורות ושירותים, להזמין, לברר את המצב ולמלא אחר טיפים 
בענייני מסחר והזמנות, לכרות חוזים ולבצע עסקאות; אספקת 
שירותי הזמנה מקוונים ממוחשבים; שירותי פרסום של סחורות 
ושירותים של אחרים באמצעות רשתות מחשבים מקומיות 
וגלובליות; שירותי סוכנות בינלאומית ליבוא ויצוא; השכרת 

שטחי פרסום במדיות תקשורת; שירותי מסחר מקוונים בנוגע 
למכירות פומביות אלקטרוניות ואספקת שירותי הערכה עסקית 
מקוונים הקשורים אליהם; שירותי חנות קמעונאית מקוונת 
למוצרי צריכה; אספקת מדריך של אתרי אינטרנט של צד 
שלישי, המאפשרים קיום עסקאות; שירותי ייעוץ עסקיים 

הנוגעים להפעלת שווקים אלקטרוניים עבור קניינים ומוכרים של 
סחורות ו/או שירותים ברשת מחשב גלובלית; סיוע עסקי הנוגע 
לאפשור ביצוע עסקאות באמצעות רשתות מחשב מקומיות 
וגלובאליות; שירותי ייעוץ ניהול תאגידי; שירותי שיווק וקידום; 
הוצאה לאור של חומרי פרסום; שיווק אתרים פנויים; הפצת 
חומרי פרסום, עדכון חומרי פרסום, איסוף פרסומות לשימוש 
כדפי רשת באינטרנט; השכרת שטחי פרסום; עיבוד נתוני 
מחשב;  שירותי מכירות, עסקים ומידע שיווקי; מענה טלפוני 
(עבור מנויים שאינם זמינים); מענה טלפוני (עבור אחרים); 
מכירות פומביות המסופקות דרך האינטרנט; ניהול כוח אדם; 
אספקה של מכירות, עסקים, פרסום ומידע שיווקי באמצעות 

רשת מחשב גלובלית ודרך האינטרנט; הצגת סחורות באמצעות 
מדיות תקשורת למטרות קמעונאיות; איחוד של מגוון סחורות 
של אחרים לרווחת הכלל, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש 
בנוחות סחורות אלו מאתר אינטרנט של סחורות כלליות 

ובנקודות מכירה סיטונאיות; איחוד של מגוון סחורות לרווחת 
הכלל, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלה 
מקטלוג סחורות כללי באמצעות הזמנה בדואר או באמצעי 
טלקומוניקציה; איחוד של מגוון סחורות לרווחת הכלל, 
המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלה 
מנקודות מכירה קמעונאיות; שירותי חנויות קמעונאיות 

וסיטונאיות של טלפונים, שפופרות לטלפונים ניידים, אביזרים 
לטלפון נייד, סחורות אלקטרוניות ותקשורתיות, חומרת מחשב 
ותוכנת מחשב, סוללות, מטענים לסוללות, מתקנים ומכשירים 
להקלטה, קבלה, שידור ו/או שכפול נתונים, מידע, תמונות, 
דמויות ו/או קולות, מתכות יקרות, תכשיטים, אבנים יקרות, 
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business consultancy services relating to operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers 
of goods and/or services on a global computer 
network; business assistance relating to facilitating 
business transaction via local and global computer 
networks; corporate management consultancy 
services; marketing and promotion services; 
publication of publicity materials; marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials, 
updating of advertising materials, compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; 
rental of advertising space; computer data 
processing; sales, business and  promotional 
information services; telephone answering (for 
unavailable subscribers); telephone answering (for 
others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business, 
advertising and promotional information through a 
global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a 
wholesale outlet; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise catalogue by mail order or by 
means of telecommunications; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and 
wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and 
telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, 
transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery 
and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen 
utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and 
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic 
toys, chemicals used in industry, science, 
photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations, ironmongery and small 
items of metal hardware, machines and machine 
tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, 
musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters and office 
requisites, packaging materials, rubber and plastics 
for manufacture use, packing and insulating 

דברי דפוס, כלי כתיבה, כרטיסים מקודדים מגנטיים ולא 
מגנטיים, רהיטים, מסגרות לתמונות, כלים לבית ולמטבח, כלי 
זכוכית, חרסינה וחרס, אריגים, הלבשה, הנעלה, כיסוי ראש, 
תחרה ורקמה, כפתורים, סרטים, סיכות ומחטים, פרחים 

מלאכותיים, שטיחים, מרבדים, משחקים וצעצועים אלקטרוניים, 
כימיקלים לשימוש בתעשייה, מדע, צילום וחקלאות, צבעים, 
צבעים נותני ברק ולכות, מוצרי היגיינה אישית, סבונים, 

תמרוקיה, תכשירי קוסמטיקה, תחליבים לגוף ולשיער, שמנים 
אתריים, תכשירים לניקוי והלבנה, חומרי סיכה, דלקים, נרות, 
תכשירים רוקחיים, וטרינריים וסניטאריים, מוצרי ברזל ופריטים 
קטנים של כלי מתכת, מכונות וכלים למכונות, סכו״ם, סכיני 

גילוח וכלי עבודה, מחשבים, מכונות חישוב, התקנים ומכשירים 
חשמליים, לצורכי צילום, קולנוע, ואופטיים, משקפיים ומשקפי 
שמש, מתקנים ומכשירים כירורגיים ורפואיים, מתקנים למטרות 
תאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, אוורור, 
אספקת מים וסניטציה, רכבים, כלי נשק, זיקוקים, כלי כסף, 

שעונים ומכשירים כרונומטרים, כלי נגינה, כתבי עת, כרטיסים, 
מוצרי נייר וקרטון, תמונות, מכונות כתיבה וצרכי משרד, חומרי 
אריזה, גומי ופלסטיק לשימוש בייצור, חומרי אריזה ובידוד, עור 
וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלו, תיקי יד, ארנקים, 
ארנקי כסף, מחזיקי עור, תיקים, מזוודות, מטריות, מראות, 

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, חוטים טוויים ופתילים לשימוש 
בטקסטיל, קולבים למעילים, מפות שולחן אישיות, צרכי תפירת 
שמלות, כיסויי מיטה ושולחן, צעצועים ופריטי ספורט, מזון 
ומשקאות, בשר, דגים, עופות, פירות וירקות משומרים, 

מיובשים ומבושלים, ריבות ורוטבי פירות, ביצים, חלב ומוצרי 
חלב, שמנים ושומנים אכילים, קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, 
קמח, לחם ועוגות, תבלינים, פירות וירקות טריים, בירה, מים 

מינראליים, מיצי פירות ומשקאות אחרים ללא אלכוהול, 
משקאות אלכוהוליים, מוצרי פרחים, טבק, צרכי מעשנים 

וגפרורים; שירותי פרסום בדואר ישיר; קניה ומכירה של שירותי 
סוכנות; בחירת סחורות ורכישת סחורות ליחידים ולעסקים; 

שירותי הזמנה [עבור אחרים]; שירותים קמעונאיים של חנויות 
כלבו; שירותים קמעונאיים של סופרמרקט; שירותי מזכירות; 
מתן מידע עסקי סטטיסטי; ארגון תצוגות למטרות מסחר או 
פרסום; שירותים סיוע עסקי הנוגעים לאיסוף והשכרה של 
רשימות דיוור; חקירת עסקים; שירותי ניהול עסקים לעיבוד 
מכירות המבוצעות באינטרנט; שירותי הפניה והשמה אישית; 
שירותי סוכנות אישור ייבוא-ייצוא (שירותי סוכנות ייבוא- ייצוא); 
סוכנות למנויי עיתונים; שעתוק מסמכים; תעתוק, (כולל כתיבה 
על נייר סטנסיל); השכרת ציוד משרדי; ניהול יחסי לקוחות; 

שירותי ניהול עסקיים הקשורים למסחר אלקטרוני; שירותי ניהול 
ואדמיניסטרציה לעסקים הקשורים לתוכניות למתן חסויות; 
שירותי ראיית חשבון; שירותי נדבנות, דהיינו, ארגון וניהול 

תוכניות מתנדבים ופרוייקטים של עבודות קהילתיות; השכרת 
דוכני מכירה; אספקת מידע אנשי קשר מסחריים ועסקיים; 
אופטימיזציה למנועי חיפוש; אופטימיזציה לתנועה (טראפיק) 
באתרי אינטרנט; פרסום המשולם לפי לחיצה (פיי פר קליק); 
שירותי תיווך מסחרי; ניהול עסקי לספקי שירותים בפרילאנס; 
משא ומתן וחתימה של עסקאות מסחריות עבור צד שלישי; 
עדכון ותחזוקה של נתונים במסדי נתונים ממוחשבים; שירותי 
ניהול פרוייקטים עסקיים לפרוייקטי בניין; אספקת מידע עסקי 
דרך אתר אינטרנט; שירותי ייעוץ, מידע והענקת עצות הנוגעים 
לשירותים הנזכרים למעלה; הנכללים כולם בסוג 35.               
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materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, handbags, purses, 
wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, 
mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, 
playthings and sporting articles, foodstuffs and 
beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and 
cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, 
mineral water, fruit juices and other non-alcoholic 
drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, 
smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services; 
selection of goods and procurement of goods for 
individuals and businesses; ordering services [for 
others]; department store retailing services; 
supermarket retailing services; secretarial services; 
provision of business statistical information; 
organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business assistance services 
relating to compilation and rental of mailing lists; 
business investigation; business administration 
services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers 
subscriptions; document reproduction; transcription 
(including stencil-paper writing); rental of office 
equipment; customer relationship management; 
business management services  relating to electronic 
commerce; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programmes; accounting services; charitable 
services, namely organizing and conducting 
volunteer programmes and community service 
projects; rental of sales stands; provision of 
commercial and business contact information; search 
engine optimization; web site traffic optimization; pay 
per click advertising; commercial intermediation 
services; business management for freelance service 
providers; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
business project management services for 
construction projects; providing business information 
via a web site; consultancy. information and advisory 
services relating to the aforesaid services; all 
included in class 35.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ה' תמוז תשע"ז - 22029/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Insurance services, namely, insurance agencies; 
financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial analysis and online escrow service for 
exchange of goods and services; real estate affairs, 
namely, assessment and management of real estate, 
providing information in the field of real estate via the 
internet; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; online 
banking services and financial services; credit card 
services, processing and transmission of bills and 
payments thereof, and providing insurance  for 
financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; 
financial services in the nature of billing and payment 
processing services; arrangement and management 
of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real 
estate brokerage services; real estate agency 
services; housing agency services; actuarial services; 
real estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services; financial 
services provided by telecommunication means; 
financial consultancy and advisory services; online 
banking; banking services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; securities 
brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services 
and cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial clearing 
services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; electronic 
banking services; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; telephone credit cards 
services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database 
or Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; 
charitable fund raising; organizing of charitable 
collections; charitable collections; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; online payment services; rental and/or 
leasing of safes; arranging finance for construction 
projects; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; all 
included in class 36.

שירותי ביטוח, דהיינו, סוכנויות ביטוח; עניינים כלכליים ועניינים 
כספיים, דהיינו, ניתוח כלכלי ושירות שלשה מקוון להחלפת 
סחורות ושירותים; ענייני נדל״ן, דהיינו, הערכה וניהול של 
נדל״ן, אספקת מידע בתחום נדל״ו דרך האינטרנט; סליקה 
ויישוב עסקות פיננסיות באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 
שירותים בנקאיים ושירותים פיננסיים מקוונים; שירותי כרטיס 
אשראי, עיבוד והעברה של חשבונות ותשלומיהם, ומתן ביטוח 
לעסקות פיננסיות; שירותי העברות כספים; העברת כספים 

באמצעים אלקטרוניים לאחרים; העברת תשלומים עבור אחרים 
באמצעות האינטרנט; שירותים פיננסיים בדמות שירותי חיוב 
ועיבוד תשלומים; הסדר וניהול של חכירה ושכירות; השכרה 
והחכרה של מקרקעין; שמאות מקרקעין; הערכת שווי נדל״ן, 
מימון נדל״ן, השקעות נדל״ן; שירותי תיווך נדל״ן; שירותי 
סוכנות נדל״ן; שירותי סוכנות דיור; שירותים אקטואריים; 

שירותי ניהול וייעוץ נדל״ן; גביית שכר דירה; השכרת משרדים 
(נדל״ן); השכרה של דירות ודירות בבניינים; מתן מידע פיננסי 

באמצעות האינטרנט; שירותי כספת ומתן שוברי נסיעה; 
השקעות הון; הערכה כספית [ביטוח, בנקאות, מקרקעין]; 
שירותים פיננסיים וניהול נכסים; ביטוח ושירותים פיננסיים; 
שירותים פיננסיים הניתנים באמצעות טלקומוניקציה; שירותי 
ייעוץ ועצה פיננסיים; בנקאות מקוונת; שירותים בנקאיים 

הניתנים באופן מקוון ממאגרי נתונים ממוחשבים או באינטרנט; 
שירותים תיווך ניירות ערך, שירותי הצעות מחיר בבורסה; תיווך 
מניות ואגרות חוב, ניתוח פיננסי; שירותי כרטיס חיוב, שירותי 
כרטיס אשראי ושירותי ערבות המחאות; שירותי בנקאות, 
חשבונות חיסכון והשקעות; שירותי סליקה כספיים; אימות 

אשראי באמצעות רשת מידע ממוחשבת גלובלית; שירותי ניהול 
אלקטרוני לסיכונים באשראי; שירותי תשלום רכישה אלקטרוני 
ותשלום חשבונות אלקטרוני; שירותי חיוב וזיכוי חשבונות 
פיננסיים; שירותי בנקאות אלקטרוניים; הנפקת כרטיסים 
טעונים מראש בכסף, כרטיסי חיוב וכרטיסי חיוב (דביט); 

שירותי כרטיסי אשראי בטלפון; שירותי מידע הנוגע לכספים 
וביטוח, הניתנים באופן מקוון ממאגר נתונים ממוחשב או 
באינטרנט; סוכנות לגביית דמי גז וחשמל; הערכת עתיקות; 

הערכת אמנות; הערכת תכשיטים; הערכת מכוניות משומשות; 
אספקת מידע מיסים; גיוס כספי צדקה; ארגון התרמות צדקה; 
התרמות צדקה; השכרה של מכונות לספירה או עיבוד של 
שטרות ומטבעות; השכרה של כספומטים או במכונות בנק 

אוטומטיות; שירותי תשלום מקוונים; השכרה ו/או החכרה של 
כספות; ארגון מימון לפרוייקטי בניין; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 
הנוגעים לשירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 36.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; providing web-based 
multimedia teleconferencing, videoconferencing, and 
online meeting services that allow simultaneous and 

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה); מתן שיחות ועידה 
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asynchronous viewing, sharing, editing, and 
discussion of documents, data, and images by 
participants via a web browser; providing customers 
with online access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-based 
applications, teleconferences, videoconferences, and 
meetings; providing users with secure remote access 
via the Internet to private computer networks; 
providing online collaboration services allowing users 
to access applications, platforms, jointly-shared 
documents, data, task lists, and discussion forums; 
Internet broadcasting services, providing an online 
database of information regarding web-based 
broadcasting complaint submission platform; 
provision of telecommunication access and links to 
computer database and to the Internet; electronic 
communication services; interactive 
telecommunications services; telecommunication of 
information (web pages), computer programs and 
data; providing telecommunications connections to 
the Internet or data bases; provision of 
telecommunication access to world-wide web 
facilities and structures; communication by computer 
terminals; communication by fibre optic networks; 
computer aided transmission of messages and 
images; facsimile transmission; message sending; 
paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means; rental 
of telecommunication equipment; electronic message 
sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of data by 
electronic means; collection, transmission and 
delivery of mail messages, still picture and/or moving 
picture information such as characters, messages, 
music and images, telegrams, information and data 
by mechanical, electronic, telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; transmission, 
broadcast and reception of audio, video, still and 
moving images and data whether in compressed or 
uncompressed form and whether in real or delayed 
time; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that 
enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic 
bulletin board containing still picture and moving 
picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and 
message boards for transmission of messages; 
provision of online discussion forums; television 
broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; 
music broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer 
games; transmission of information relating to on-line 
shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency 
services; providing access to computer database on 
the global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and resources 
available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and 
information accessible via computer; operation of 
chat rooms (chat room services); multiple user 
access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of 

מולטימדיה מבוססות רשת בטלפון, בווידאו ושירותי פגישות 
מקוונות, המאפשרות צפייה סימולטנית ואסינכרונית, וכן שיתוף, 
עריכה, ודיון על מסמכים, נתונים ותמונות על ידי משתמשים 
דרך דפדפן אינטרנט; מתן ללקוחות גישה מקוונת אל דוחות 
מקוונים הנוגעים לביצועים, יעילות, וסטאטוס של יישומים 

מבוססי-רשת, שיחות ועידה טלפוניות, שיחות ועידה בווידאו, 
ופגישות; מתן גישה למשתמשים אל רשתות מחשבים פרטיות 
באמצעות גישה מאובטחת מרחוק דרך האינטרנט; אספקת 
שירותי שיתוף פעולה מקוונים המאפשרים למשתמשים לגשת 
אל יישומים, פלטפורמות, מסמכים משותפים, נתונים, רשימות 
מטלות ופורומים של דיונים; שירותי שידור באינטרנט, אספקת 
מאגר נתונים מקוון של מידע הנוגע לפלטפורמת הגשת תלונות 
מבוססת אינטרנט; מתן גישה לתקשורת וקישורים למאגרי 
נתונים ממוחשבים ולאינטרנט; שירותי תקשורת אלקטרונית; 
שירותי טלקומוניקציה אינטראקטיבית; טלקומוניקציה של מידע 

(דפי אינטרנט), תוכניות מחשב ונתונים; מתן קישורי 
טלקומוניקציה לאינטרנט או למאגרי נתונים; מתן גישה 

לטלקומוניקציה למתקנים ומבנים של האינטרנט; תקשורת 
באמצעות מסופי מחשב; תקשורת באמצעות רשתות סיב 
אופטי; שידור אלקטרוני של מסרים ותמונות בעזרת מחשב; 
שידור פקס; שליחת מסרים; שירותי איתור; השכרת מודמים; 
שירותי שידור נתונים באמצעים אלקטרוניים; השכרת ציוד 
טלקומוניקציה; שירותי שליחה, קבלה והעברה של מסרים 
אלקטרוניים; איסוף, שידור ושליחה של נתונים באמצעים 

אלקטרוניים; איסוף, שידור ושליחה של הודעות דואר, מידע 
תמונות נייחות ו/או נעות כגון תווים, מסרים, מוזיקה ותמונות, 
מברקים, מידע ונתונים באמצעים מכאניים, אלקטרוניים, טלפון, 
טלקס, כבל, מחשב ולווין; שידור, העברה וקבלה של אודיו, 

וידאו, תמונות נייחות ונעות ונתונים בין אם בצורה דחוסה או לא 
דחוסה ובין אם בזמן אמיתי או דחוי; שירותים אלקטרוניים של 
העברת הודעות, ועידות רחק, והעברת הזמנות; שירותי ועידת 

רחק בוידאו; תקשורת באמצעות לוח מודעות אלקטרוני 
המאפשר למשתמשים לבצע שיחה אינטראקטיבית בזמן אמת 

בין מסוף מחשב ולוח מודעות אלקטרוני המכיל מידע של 
תמונות וסרטים ומידע קולי כגון תווים; אספקת לוחות מודעות 
אלקטרוניים ולוחות הודעות להעברת מסרים; אספקת פורומי 
דיון מקוונים; שירותי שידור טלוויזיה; שידור והעברה של 

תוכניות רדיו וטלוויזיה; שידור מוזיקה; שידור מוזיקה, סרטים, 
תוכניות אינטראקטיביות, וידאו, משחקי מחשב אלקטרוניים; 

שידור מידע הנוגע לקניות מקוונות ושירותים קמעונאיים כלליים; 
שירותי שידור הזמנות וידאו (וי-או-די); שירותי סוכנות חדשות; 

מתן גישה למאגר נתונים של מחשב ברשת המחשבים 
הגלובלית לחיפוש והשגת מידע, נתונים, אתרי אינטרנט 

ומשאבים נגישים ברשתות מחשבים; מתן גישה למשתמשים 
אל מאגר נתונים ממוחשב המכיל פרסומים אלקטרוניים, לוחות 
מודעות, מאגר נתונים ומידע הנגישים דרך מחשב; הפעלת 
חדרי צ'אט (שירותי חדרי צ'אט); גישה רבת משתמשים 

לרשתות מידע גלובליות של מחשבים להעברה והפצה של מגוון 
רחב של מידע; מתן גישה לאתר ברשת מחשבים גלובלית בו 
צד שלישי יכול להציע סחורות ושירותים, לבצע ולמלא הזמנות, 

לכרות חוזים ולהוציא לפועל עסקאות; מתן גישה לאתר 
אינטראקטיבי ברשת מחשבים גלובלית לצד שלישי לשם פרסום 
מידע, מענה לבקשות וביצוע ומילוי הזמנות למוצרים, שירותים 
והזדמנויות עסקיות; שירותי תקשורת, דהיינו, שירותי מסרוני 
טקסט ונומריים דיגיטאליים; שידור מידע על ידי תקשורת 

נתונים לסיוע בקבלת החלטות; שידור מידע באמצעות מערכות 
תקשורת וידאו; שירותי ועידות רחק באינטרנט; שירותי 

תקשורת אלקטרונית להקמת חדרי צ'אט וירטואליים באמצעות 
מסרוני טקסט; אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים לפרסום 
ושידור של מסרים בין משתמשי מחשב בנוגע למוצרים, 

שירותים, קשרים והזדמנויות עסקיים; אספקת לוח מודעות 
אינטראקטיבי מקוון עבור פרסום, קידום, מכירה ומכירה חוזרת 
של פריטים באמצעות רשת מחשב גלובלית; אספקת שירותי 
דואר אלקטרוני והעברת דואר אלקטרוני; תקשורת אודיו ווידאו 

באמצעות מחשבים ורשתות מחשבים, ובאמצעות רשת 
תקשורת גלובלית; מתן גישה למחשב והחכרת זמן גישה אל 
לוחות מודעות אינטראקטיביים מקוונים ומאגרי נתונים; מתן 
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information; providing access to a website on a 
global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing 
access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, 
respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric 
digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting 
decision making; transmission of information through 
video communication systems; web conferencing 
services; electronic communication services for 
establishing virtual chatrooms via text messaging; 
providing electronic bulletin boards for the posting 
and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online 
interactive bulletin board for the posting, promotion, 
sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; audio and video communication 
via computers and computer networks, and via a 
global communications network; providing computer 
access and leasing access time to online interactive 
bulletin boards and databases; providing access to 
electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and 
business opportunities; providing access to electronic 
calendar, address book and electronic notebook, via 
local and global computer networks; providing distant 
video and/or telephone conferencing access and 
facilities; providing computer links to third party web 
sites to facilitate e-commerce and real world 
business transactions; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 38.

גישה ללוחות מודעות אלקטרוניים לפרסום והעברה של מסרים 
בין משתמשי מחשב בנוגע למוצרים, שירותים והזדמנויות 

עסקיות; מתן גישה ללוח שנה אלקטרוני, ספר כתובות ומחברת 
אלקטרונית, באמצעות רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; מתן 
גישה ומתקנים לווידיאו מרחוק ו/או ועידות רחק טלפוניות; 

אספקת קישורי מחשב לאתרי אינטרנט מצד שלישי לשם קיום 
מסחר אלקטרוני ועסקאות עסקים בעולם האמיתי; שירותי 

ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 38.                                                                 
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Class: 39 סוג: 39

Transportation services, namely, transportation of 
passengers and goods by rail; packaging of goods for 
transportation; and storage of goods; arranging 
travel, namely, arranging travel tours; storage of 
electronically-stored data or documents; 
transportation information; shipbrokerage; car 
transport; air transport; vehicle rental; water 
supplying; message delivery; reservation (travel-); 
transport by pipeline; delivery of goods by mail order; 
courier services [messages or merchandise]; 
transport services in the nature of transport 
management; car rental services; car parking 
services; yacht and/or boat trips; travel agency 
services; travel reservation and travel information 
services; travel ticket agency services; arranging 
travel and information therefor, all provided on-line 
from a computer database or the Internet; provision 
of information relating to travel and tourism through 
the Internet or through telecommunication networks; 
transport of goods and passengers; packaging; 
providing road and traffic information, chauffeur 
services; loading and unloading of cargo; freight 
brokerage; removal services; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and/or chartering of ships 
and/or boats; salvage and refloating of ships and/or 
boats; piloting; gas distribution and supply; electricity 
distribution and supply; heat distribution and supply; 
water distribution and supply; mooring facility 
services; rental of warehouses; providing flying 
areas; providing toll road; rental and/or leasing of 
wheelchairs; management of parking spaces; rental 
and/or leasing of airplanes; rental and/or leasing of 
containers; rental and/or leasing of bicycles; rental 
and/or leasing of cars; rental and/or leasing of ships 
and/or boats; rental and/or leasing of man-powered 
vehicles; rental and/or leasing of mechanical parking 
systems; rental and/or leasing of pallets; rental 
and/or leasing of packaging or wrapping machines; 
rental and/or leasing of refrigerator; collection of 
domestic waste and trash; collection of industrial 
waste and trash; import-export clearance agencies 
(custom clearance); rental of navigational systems; 
providing driving directions for travel purposes; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
39.

שירותי תחבורה, דהיינו, תחבורה של נוסעים וסחורות דרך 
רכבות; אריזת סחורות לתחבורה; ואחסון סחורות; ארגון 
נסיעות, דהיינו, ארגון סיורי תיירות; אחסון של נתונים או 

מסמכים המאוחסנים באופן אלקטרוני; מידע הובלות;עמילות 
ספינות; הובלה רכבית; הובלה אווירית; השכרת רכב; אספקת 
מים; משלוח הודעות; הזמנות (-נסיעות); הובלות בצינור; 

משלוח של מוצרים לפי הזמנה בדואר; שירותי שליחים [הודעות 
או סחורות]; שירותי שילוח בדמות ניהול שילוח; שירותי השכרת 
רכב; שירותי חניית רכב; מסעות ביאכטה ו/או בסירה; שירותי 
סוכנות נסיעות; שירותי הזמנות נסיעות ומידע נסיעות; שירותי 
סוכנות כרטיסי נסיעה; ארגון נסיעות ומידע עבורן, המסופקים 
כולם באופן מקוון מבסיס נתונים ממוחשב או מהאינטרנט; 

אספקת מידע הנוגע לנסיעות ותיירות דרך האינטרנט או דרך 
רשתות טלקומוניקציה; שילוח של סחורות ונוסעים; אריזה; 
אספקת מידע על דרכים ותנועה, שירותי נהג פרטי; העמסה 
ופריקה של מטען; עמילות משאות; שירותי פינוי; עמילות 

להשכרה, ליסינג, מכירה, רכישה ו/או חכירה של ספינות ו/או 
סירות; חילוץ והשטה מחדש של ספינות ו/או סירות; ניהוג; 
חלוקת ואספקת גז; חלוקת ואספקת חשמל; חלוקת ואספקת 
חימום; חלוקת ואספקת מים; שירותי מתקן עגינה; השכרת 
מחסנים; מתן אזורי טיסה; מתן כביש אגרה; השכרה ו/או 
ליסינג של כסאות גלגלים; ניהול של מקומות  חניה; השכרה 
ו/או ליסינג של מטוסים; השכרה ו/או ליסינג של מכולות; 
השכרה ו/או ליסינג של אופניים; השכרה ו/או ליסינג של 

מכוניות; השכרה ו/או ליסינג של ספינות ו/או סירות; השכרה 
ו/או ליסינג של כלי רכב המופעלים בידי אדם; השכרה ו/או 
ליסינג של מערכות חניה מכניות; השכרה ו/או ליסינג של 

משטחים; השכרה ו/או ליסינג של מכונות אריזה או עטיפה; 
השכרה ו/או ליסינג של מקררים; איסוף פסולת ואשפה ביתיות; 
איסוף פסולת ואשפה תעשייתיות; סוכנויות אישור יבוא-יצוא 
(אישורי מכס); השכרת מערכות ניווט; אספקת הוראות נהיגה 
למטרות נסיעות; שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים 
כאמור; הנכללים כולם בסוג 39.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 41 סוג: 41

Education, namely, providing live and online 
seminars and conferences in the field of business 
and e-commerce; providing of training in the field of 
business and e-commerce; entertainment, namely, 
providing online video games and non-downloadable 
playback of digital music; organizing community 
sporting and cultural activities; publication of texts, 
books and journals (others than publicity texts); 
publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction 
services relating to telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, 
business management and advertising; provision of 
education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive; design of 

חינוך, דהיינו, אספקת סמינרים וכנסים חיים ומקוונים בתחום 
עסקים ומסחר אלקטרוני; אספקת הדרכה בתחום עסקים 

ומסחר אלקטרוני; בידור, דהיינו, אספקת משחקי וידאו מקוונים 
והשמעה בלתי ניתנת להורדה של מוזיקה דיגיטלית; ארגון 
פעילויות ספורט ותרבות קהילתיות; הוצאה לאור של כתבים, 
ספרים וז׳ורנלים (מלבד כתבים פרסומיים); הוצאה לאור של 
דיאגרמות, דמויות ותמונות; הוצאה לאור של עיתונים, מגזינים 

וכתבי עת; שירותי חינוך, אימון והדרכה הנוגעים 
לטלקומוניקציה, מחשבים, תכנות מחשבים, עיצוב אתרי 

אינטרנט, מסחר אלקטרוני, ניהול עסקי ופרסום; מתן חינוך, 
שעשועים, הוראה, לימוד ואימון אינטראקטיביים ולא 

אינטראקטיביים; עיצוב של קורסים חינוכיים, מבחנים והכשרות; 
בידור המסופק דרך מדיה אינטראקטיבית אלקטרונית 

ודיגיטלית; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות 
האינטרנט; מתן מידע הנוגע לפעילויות חינוך, אימון, בידור, 
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educational courses, examinations and qualifications; 
entertainment provided via electronic and digital 
interactive media; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment 
ticket agency services; information relating to 
entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from the Internet; providing 
digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; entertainment and education services relating 
to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded audio, 
visual or audiovisual material for broadcasting on 
terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services; 
rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news 
programmes for broadcasting; news reporters' 
services; information relating to sporting or cultural 
events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of television 
programmes; provision of information, data, graphics, 
sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services; provision of 
club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, 
fashion show and night club services; club services 
relating to entertainment, education and cultural 
services; arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars and 
training workshops; organizing and conducting 
exhibitions, fashion shows, educational shows and 
cultural shows and performances; art exhibition and 
gallery services; art gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, and environmental 
conservation; provision of cigar classes, wine tasting 
classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, 
organizing,  planning and management of seminars; 
animal training; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation 
of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual 
studios; providing sports facilities; providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational 
training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television programmes; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library 
services; subtitling services; sign language 

נופש, ספורט, חברה ותרבות; אספקה של פרסומים 
אלקטרוניים מקוונים (שאינם ניתנים להורדה); סידור, ארגון, 
אירוח ועריכת תחרויות שירה; סידור, ארגון, אירוח ועריכת 
קונצרטים; סידור, ארגון, אירוח ועריכת אירועים ותחרויות 
למטרות חינוך או בידור; סידור, ארגון, אירוח ועריכת 

שעשועונים ומשימות; שירותי משרד כרטיסים עבור בידור; 
מידע הנוגע לבידור או לחינוך, המסופק באופן מקוון ממאגר 
נתונים של מחשב או מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטאלית 
(שאינה ניתנת להורדה) מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטלית 
(שאינה ניתנת להורדה) מאתרי אינטרנט של אמ-פי-3 (מובינג 
פיקצ׳ר אקספרטס גרופ - 1 אודיו לייאר 3); שירותי בידור וחינוך 

הנוגעים לתכנון, הפקה והפצה של קול, דמויות, מוזיקה 
דיגיטלית, סרטים, אודיו ישיר או מוקלט, חומר ויזואלי או 
אודיו-ויזואלי לשידור על גבי כבל יבשתי, ערוצי לוויין, 

האינטרנט, מערכות אלחוטיות או קוויות (וייאר- לינק) ואמצעי 
תקשורת אחרים; שירותי בידור של מוזיקה; השכרה של 

הקלטות קול; הכנה של תכניות בידור, חינוך, תיעודיות וחדשות 
לשידור; שירותי כתבי חדשות; מידע הנוגע לאירועי ספורט או 
תרבות, אקטואליה וחדשות מתפרצות המסופק דרך שידורי 
טלוויזיה בלוויין, האינטרנט, או אמצעים אלקטרוניים אחרים; 
הפקת תכניות טלוויזיה ורדיו והפקת סרטים; הכנה והפקה של 
תכניות טלוויזיה; מתן מידע, נתונים, גרפיקה, קול, מוזיקה, 

סרטי וידאו, אנימציה וטקסט למטרות בידור; שירותי משחקים; 
אספקה של מתקני פנאי מועדונים, ספורט והתעמלות; הופעות 
של להקות; שירותים של מועדונים, דיסקוטקים, תצוגות אופנה 
ומועדוני לילה; שירותי מועדון הקשורים לשירותי בידור, חינוך 
ותרבות; ארגון, עריכה ואספקה של כנסים, ועידות, קונגרסים, 
סמינרים וסדנאות אימונים; ארגון וקיום תערוכות, תצוגות 

אופנה, תערוכות חינוכיות ותערוכות והופעות תרבות; שירותי 
תערוכת אומנות וגלריה; שירותי גלריית אומנות הנוגעים 
להחכרת יצירות אומנות; שירותי הדרכה בתחום הגהות 

ובטיחות בעבודה, ושימור הסביבה; מתן שיעורי עישון סיגר, 
שיעורי טעימות יין; מתן מידע חינוכי על חומרי מחקר וסוכנות 
עבורם; סידור, ארגון, תכנון וניהול של סמינרים; אילוף חיות; 

הנחיה בהפקת תכניות שידור; שירותי הוראה, הנוגעים לתפעול 
של מכונות וציוד, כולל ציוד אודיו-ויזואלי, המשמש להפקה של 
תכניות שידור; אספקת אולפני אודיו  וויזואל; אספקת מתקני 
ספורט; אספקת מתקנים לסרטים, הצגות, מחזות, מוזיקה או 
הדרכה חינוכית; סוכנויות הזמנות עבור בידור; השכרה והחכרה 

של סרטי קולנוע (סינ-פילם); השכרה והחכרה של כלים 
מוזיקליים; השכרה והחכרה של תכניות טלוויזיה; השכרה 

והחכרה של מקלטי טלוויזיה; ספריות השאלה; שירותי ארכיון 
ספריה; שירותי כתיבת כתוביות; שירותי תרגום לשפת סימנים; 

השכרה של תוכנות בידור; אספקת משחקי וידאו, משחקי 
מחשב, שמע או דמויות, או סרטים דרך רשתות טלקומוניקציה 
או מחשבים; אספקת משחקי ותחרויות מחשב מקוונות; השכרה 
של קלטות וידאו מוקלטות מראש; השכרה והחכרה של מכונות 

משחקים; השאלת ציוד משחקי ארקייד; השאלת תמונות; 
צילום; תרגום; מתורגמנות; תכניות חינוך והדרכה בתחום ניהול 

סיכונים; תכניות חינוך והדרכה הנוגעות להענקת תעודות; 
אספקת חדשות; שירותי לוטו; אספקת סרטי וידאו מקוונים, 
שאינם ניתנים להורדה; שיעורים; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 

הנוגעים לשירותים הנזכרים מעלה; הנכללים כולם בסוג 41.     
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interpretation services; rental of entertainment 
software; providing video games, computer games, 
sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing 
online computer games and contests; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines; lending of arcade game equipment; 
lending of pictures; photography; translation; 
language interpretation; educational and training 
programs in the field of risk management; 
educational and training programs relating to 
certification; provision of news; lottery services; 
providing on-line videos, not downloadable; tutoring; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
41.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
research and design in the fields of 
telecommunications software and hardware design, 
internet technology, the design of websites for 
advertising, software design, and e-commerce 
software and hardware design, and industrial 
research and analysis services in the field of e-
commerce; industrial research services in the field of 
business and e-commerce; design and development 
of computer hardware and software, namely, 
computer rental, computer programming, computer 
software design, updating of computer software, 
consultancy in the design and development of 
computer hardware, rental of computer software, 
recovery of computer data, maintenance of computer 
software, computer system analysis, computer 
system design, duplication of computer programs, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, creating and maintaining web sites 
for others, hosting computer sites I web sites], 
installation of computer software, conversion of 
computer programs and data. other than physical 
conversion, computer software consultancy, 
computer virus protection services, providing search 
engines for the internet, digitization of documents 
[scanning], monitoring of computer systems by 
remote access, web site design consultancy, 
software as a service ISaaSI, information technology 
TIT] consultancy, server hosting, off-site data 
backup, electronic data storage, providing 
information on computer technology and 
programming via a web site, cloud computing, 
outsource service providers in the field of information 
technology, computer technology consultancy, 
computer security consultancy; computer services in 
connection with transmitting information, data, 
documents, and images over the Internet; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) services providing software in 
the fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of multiple 
software applications; technical support services 
relating to computer software and applications 
provided online, by email and by telephone; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 

שירותי מדע וטכנולוגיה, דהיינו, מחקר ועיצוב בתחומי עיצוב 
תוכנות וחרות תקשורת, טכנולוגיית אינטרנט, עיצוב אתרי 

אינטרנט לפרסום, עיצוב תוכנה, ועיצוב תוכנות וחומרות למסחר 
אלקטרוני, ושירותי מחקר וניתוח תעשייתי בתחום מסחר 
אלקטרוני; שירותי מחקר תעשייתי בתחום עסקים ומסחר 

אלקטרוני; עיצוב ופיתוח של חומרות ותוכנות מחשב, דהיינו, 
השכרת מחשבים, תכנות מחשבים, עיצוב תוכנות מחשב, עדכון 

תוכנות מחשב, ייעוץ בעיצוב ופיתוח של חומרות מחשב, 
השכרת תוכנות מחשב, שחזור נתוני מחשב, תחזוקת תוכנות 
מחשב, ניתוח מערכות מחשב, עיצוב מערכות מחשב, שכפול 
תוכנות מחשב, המרת נתונים או מסמכים ממדיה פיזיים 

לאלקטרוניים, יצירה ותחזוקת אתרי אינטרנט עבור אחרים, 
אירוח אתרי מחשב [אתרי אינטרנט], התקנת תוכנות מחשב, 
המרת תוכנות מחשב ונתונים, למעט המרה פיזית, ייעוץ 

תוכנות מחשב, שירותי אבטחת מחשבים מפני וירוסים, אספקת 
מנועי חיפוש לאינטרנט, דיגיטיזציה של מסמכים [סריקה], 
בקרת מערכות מחשב בגישה מרחוק, ייעוץ עיצוב אתרי 

אינטרנט, תוכנה כשירות [אס. איי. איי. אס.], ייעוץ טכנולוגיית 
מידע [איי. טי.], אירוח שרתים, גיבוי נתונים מרחוק, אחסון 
נתונים אלקטרוני, אספקת מידע על טכנולוגיית מחשבים 

ותיכנות דרך אתר אינטרנט, מיחשוב ענן, ספקי שירותי מיקור 
חוץ בתחום טכנולוגיית מידע, ייעוץ טכנולוגיית מחשבים, ייעוץ 
אבטחת מחשבים; שירותי מחשבים, הקשורים לשידור מידע, 
נתונים, מסמכים ודמויות דרך האינטרנט; שירותי ספק שירותי 
יישומים (איי-אס-פי), דהיינו, אירוח יישומי תוכנות מחשב עבור 
אחרים; שירותי ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי) המספקים 
תוכנות בתחומי ועידות מבוססות אינטרנט, ועידות אודיו, 

הודעות אלקטרוניות, שיתופי פעולה במסמכים, שיחות ועידה 
בווידאו, ועיבוד שיחות ושמע; אספקת תוכנות מקוונות שאינן 
ניתנות להורדה המאפשרות יכולת פעולה הדדית של יישומי 

תוכנה מרובים; שירותי תמיכה טכנית הנוגעים לתוכנות מחשב 
ויישומים הניתנים באופן מקוון, בדואר אלקטרוני ובטלפון; 
שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים 
רשומים לצורך השתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתים, 
יצירת קהילות וירטואליות, עיסוק ברישות חברתי, וחילופי 

מסמכים; ייעוץ בנושא טכנולוגיית מחשב המסופק למשתמשי 
אינטרנט באמצעות קו-חם לתמיכה; שירותי מחשב הנוגעים 

ליצירת אינדקסים של מידע, אתרים ומשאבים ברשתות מחשב; 
אספקת מנועי חיפוש; עיצוב מחשבים, מחשבי מחברת, 

מחשבים נישאים, מחשבים ניידים ומחשבי כף יד; עיצוב של 
עוזרים דיגיטאליים אישיים ונגני מדיה אישיים; עיצוב של 
טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; עיצוב של מצלמות 

דיגיטאליות; שירותי מחשב, דהיינו, ניהול מערכות מחשב עבור 
אחרים; תכנות מחשבים; שירותי אינטגרציית מחשבים; שירותי 
ניתוח מחשבים; תכנות מחשבים הנוגע להגנה מפני וירוסים; 
שירותי תוכנת מערכת מחשב; מתן שירותי חיבור ישיר בין 

משתמשי מחשב עבור החלפת נתונים, דהיינו, אספקת שימוש 
זמני של תוכנות מחשב שאינן-ניתנות להורדה להחלפה של 
נתונים; עיצוב תוכנות מחשב; עיצוב מערכות מחשב; עיצוב 
ופיתוח של דפי אינטרנט; אירוח דפי אינטרנט עבור אחרים; 
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discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, and 
exchange documents; computer technology advice 
provided to Internet users by means of a support 
hotline; computer service relating to creating indexes 
of information, sites and resources on computer 
networks; providing search engines; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, 
portable computers and handheld computers; design 
of personal digital assistants and personal media 
players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital  cameras; computer 
services, namely, computer system  administration 
for others; computer programming; computer 
integration services; computer analysis services; 
computer programming in relation to the defence 
against virus; computer system software services; 
providing direct connection services between 
computer users for exchanging data, namely, 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for the exchange of data; computer software 
design; computer system design; design and 
development of webpages; hosting webpages for 
others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical 
information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to customized 
searching of computer databases and websites; 
computer and electronic signal coding and decoding; 
conversion of physical data and documents into 
electronic media format; testing and evaluation 
services of the goods and services of others to 
assure compliance with industry standards; 
architectural and design services; interior designs of 
buildings, offices and apartments; computer and 
network information services; provision of computer 
security risk management programs; computer 
security information, knowledge, and testing services; 
quality assurance services; computer services 
relating to certification of business transactions and 
preparation of reports therefor; access control to 
(security services for-) computers, electronic 
networks and databases; security of data 
transmission and of transactions via computer 
networks; consultancy in the field of data security; 
technological consultancy concerning securing 
telecommunications; computerized communication 
network security services; providing information in 
the fields of Internet, world wide web and 
computerized communication network security and 
the secure transmission of data and information; 
consulting services in the fields of Internet, world 
wide web and computerized communication network 
security services, information security services, 
secure data and information transmission services; 
authentication services for computer security; on-line 
authentication of electronic signatures; off-site data 
backup; electronic data storage; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; cartography services; 
cloud computing; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 42.

אירוח תוכנת אפליקציית מחשב לשם חיפוש ואחזור מידע 
ממאגרי נתונים ורשתות מחשב; מתן מידע טכני לבקשה 

ספציפית של משתמשי הקצה באמצעות טלפון או רשת מחשב 
גלובלית; שירותי ייעוץ הנוגעים לתוכנות מחשב; שירותי מחשב 
הנוגעים לחיפוש מותאם אישית של מאגרי נתונים ממוחשבים 
ואתרי אינטרנט; קידוד ופיענוח קודים של מחשבים ואותות 
אלקטרוניים; המרת נתונים ומסמכים פיזיים אל פורמט מדיה 
אלקטרונית; שירותי בחינה והערכה של סחורות ושירותים של 
אחרים כדי להבטיח התאמה עם סטנדרטים של התעשייה; 

שירותי ארכיטקטורה ועיצוב; עיצובי פנים של בניינים, משרדים 
ודירות; שירותי מידע של מחשב ורשת; אספקת תכניות ניהול 
סיכונים באבטחת מחשבים; שירותי מידע, ידע, ובחינה של 

אבטחת מחשב; אספקת שירותי בקרת איכות; שירותי מחשב 
הנוגעים להסמכה של עסקות והכנת דוחות עבורם; בקרת גישה 
אל (שירותי ביטחון עבור-) מחשבים, רשתות ומסדי נתונים 
אלקטרוניים; אבטחה של העברת נתונים ועסקות באמצעות 
רשתות מחשבים; ייעוץ בתחום אבטחת נתונים; ייעוץ טכנולוגי 

הנוגע לאבטחת טלקומוניקציה; שירותי אבטחת רשתות 
תקשורת ממוחשבות; אספקת מידע בתחומי אבטחת אינטרנט, 
הוורלד וייד ווב ורשתות תקשורת ממוחשבות ושידור מאובטח 
של נתונים ומידע; שירותי ייעוץ בתחומי אבטחת אינטרנט, 

הוורלד וייד ווב ורשתות תקשורת ממוחשבות, שירותי אבטחת 
מידע, שידור מאובטח של נתונים ומידע; שירותי אימות 

לאבטחת מחשבים; אימות מקוון של חתימות אלקטרוניות; גיבוי 
נתונים באתר חיצוני (אוף סייט); אחסון נתונים אלקטרוניים; 

אספקת מידע על טכנולוגיית מחשב ותכנות דרך אתר אינטרנט; 
שירותי מיפוי; מחשוב בענן; שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים 

לשירותים הנזכרים מעלה; הנכללים כולם בסוג
.
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 Owners

Name: Cainiao Smart Logistics Holding Limited 

Address: Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

(A Cayman Islands 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
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Trade Mark No. 277523 מספר סימן

Application Date 07/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1261247 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filter devices for removing contaminants from water 
or liquids;  filter holders and filter housings being 
machines and/or parts of machines; tangential flow 
filter apparatus and machines for preparation of 
biological samples; mixers;disposable filling 
machines; power-operated hand-held crimping tool 
for sealing and cutting tubing; water purification and 
concentration machines; cartridges for filtering 
machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, laboratory and measuring apparatus and 
instruments; analysers and analysis apparatus; 
filters; vials for laboratory use; filters, filter cartridges 
and corresponding filter holders and filter housings; 
apparatus for testing gas, liquids and solids; 
publications in electronic format or on CD-roms; 
software; pressure sensors; ultrafiltration filters; 
sterility testing devices; ultrafiltration membranes; all 
of the aforementioned for scientific and laboratory 
use; apparatus for performing chromatographic 
separations and parts thereof; purification units, 
apparatus, instruments and cartridges for laboratory 
use; adsorptive separation devices; computer 
software for controlling biopharmaceutical pressure 
sensors, temperature sensors and other sensors; 
chemical endpoint detectors and detecting 
apparatus; pH electrodes; membrane filters for 
laboratory or scientific  use; membranes and 
apparatus used in dialysis, reverse osmosis and 
ultrafiltration for laboratory or scientific use; liquid 
filtration, purification and concentration devices for 
laboratory or scientific use; dialysis apparatus for 
laboratory use; bioreactors for laboratory use; parts 
and fittings for all the aforesaid goods

Class: 10 סוג: 10

Filters for medical use, filters for bacteriological and 
viral purposes, syringes with filters, filters for 
syringes.
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus and devices for lighting, heating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; ion 
exchange apparatus and devices; devices for 
removing contaminants from water or liquids; 
purifying cartridges, units, systems, apparatus and 
instruments; purification units for industrial use for 
removing contaminants from water; water filters, 
water filter cartridges, water filter housings, water 
filter holders; apparatus and instruments for water 
filtration; tangential flow fluid filtration system for 
water treatment consisting of filters and containers; 
filters and housings for liquid treatment; apparatus 
used for water processing through reverse osmosis 
and/or ultrafiltration for industrial use; filters and 
housings for water treatment; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; apparatus for purification and 
cleaning; water and liquid purification units, systems, 
apparatus and instruments; filter housings and parts 
thereof, all for the filtration of goods by capture and 
adsorption of contamination particles from fluids; filter 
cartridges; water filtration and purification devices; 
water filtration and purification units and replacement 
cartridges; air/water filtration installations; 
components, parts and fittings for the aforesaid 
goods; filters for removing contaminants from water; 
purification elements for removing contaminants from 
water

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto for the pharmaceutical, 
chemical and food industry; industrial analysis and 
research services for the pharmaceutical, chemical 
and food industry.

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

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

Germany, 03/11/2014, No. 30 2014 064 770 גרמניה, 03/11/2014, מספר 770 064 2014 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 277524 מספר סימן

Application Date 07/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1261248 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filter devices for removing contaminants from water 
or liquids;  filter holders and filter housings being 
machines and/or parts of machines; tangential flow 
filter apparatus and machines for preparation of 
biological samples; mixers;disposable filling 
machines; power-operated hand-held crimping tool 
for sealing and cutting tubing; water purification and 
concentration machines; cartridges for filtering 
machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, laboratory and measuring apparatus and 
instruments; analysers and analysis apparatus; 
filters; vials for laboratory use; filters, filter cartridges 
and corresponding filter holders and filter housings; 
apparatus for testing gas, liquids and solids; 
publications in electronic format or on CD-roms; 
software; pressure sensors; ultrafiltration filters; 
sterility testing devices; ultrafiltration membranes; all 
of the aforementioned for scientific and laboratory 
use; apparatus for performing chromatographic 
separations and parts thereof; purification units, 
apparatus, instruments and cartridges for laboratory 
use; adsorptive separation devices; computer 
software for controlling biopharmaceutical pressure 
sensors, temperature sensors and other sensors; 
chemical endpoint detectors and detecting 
apparatus; pH electrodes; membrane filters for 
laboratory or scientific use; membranes and 
apparatus used in dialysis, reverse osmosis and 
ultrafiltration for laboratory or scientific use; liquid 
filtration, purification and concentration devices for 
laboratory or scientific use; dialysis apparatus for 
laboratory use; bioreactors for laboratory use; parts 
and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 10 סוג: 10

Filters for medical use, filters for bacteriological and 
viral purposes, syringes with filters, filters for 
syringes.
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus and devices for lighting, heating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; ion 
exchange apparatus and devices; devices for 
removing contaminants from water or liquids; 
purifying cartridges, units, systems, apparatus and 
instruments; purification units for industrial use for 
removing contaminants from water; water filters, 
water filter cartridges, water filter housings, water 
filter holders; apparatus and instruments for water 
filtration; tangential flow fluid filtration system for 
water treatment consisting of filters and containers; 
filters and housings for liquid treatment; apparatus 
used for water processing through reverse osmosis 
and/or ultrafiltration for industrial use; filters and 
housings for water treatment; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; apparatus for purification and 
cleaning; water and liquid purification units, systems, 
apparatus and instruments; filter housings and parts 
thereof, all for the filtration of goods by capture and 
adsorption of contamination particles from fluids; filter 
cartridges; water filtration and purification devices; 
water filtration and purification units and replacement 
cartridges; air/water filtration installations; 
components, parts and fittings for the aforesaid 
goods; filters for removing contaminants from water; 
purification elements for removing contaminants from 
water

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto for the pharmaceutical, 
chemical and food industry; industrial analysis and 
research services for the pharmaceutical, chemical 
and food industry.

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

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

Germany, 03/11/2014, No. 30 2014 064 769 גרמניה, 03/11/2014, מספר 769 064 2014 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 277549 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1261559 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and white.

 Owners

Name: Deutsche Sporthochschule Köln

Address: Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets for sports; goggles for sports; 
sunglasses.

Class: 12 סוג: 12

Bicycle saddles; seat posts; bicycle handlebars; 
bicycle stands; baskets adapted for bicycles; pedals; 
accessories for bicycles, namely, bicycle bells, racks 
(carriers), pumps and covers for bicycle saddles; 
vehicle tyres; bicycle tyres.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/12/2014, No. 013534847 האיחוד האירופי, 04/12/2014, מספר 013534847

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 277554 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1261639 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aplix IP Holdings Corporation

Address: 20-9, Nishiwaseda 2-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo 1690051, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication machines and apparatus;  
apparatus and their parts; game programs for home 
video game machines; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; downloadable music files; 
downloadable image files.

Class: 42 סוג: 42

Computer software design, computer programming, 
or maintenance of computer software; technological 
consultancy relating to the performance and use of 
computers or computer programs; research and 
development of computer programs; testing or 
research on machines, apparatus and instruments; 
rental of computers; providing temporary use of 
online non-downloadable 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)

Japan, 19/06/2014, No. 2014-050889 יפן, 19/06/2014, מספר 2014-050889

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 277572 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1261834 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for processing mail, in particular folders, 
inserters, parts and spare parts of such machines; 
letter sorting machines; splitters, namely paper 
processing machines for automatically separating 
computer-produced documents in a continuous strip; 
extractors, namely machines used for opening letters 
and automatically extracting the contents; automatic 
distribution machines for mail and parcels; letter 
sorting machines, addressing and bar code 
equipment for mail applications, namely addressing 
and encoding machines; franking machines not for 
office use. 
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Class: 9 סוג: 9

Postal scales, apparatus to check mail franking, bar 
code readers; recorded software for managing mail 
dispatch (letters, messages, parcels, newspapers), 
franking and the processing of all related documents; 
apparatus, instruments, organs and devices for the 
generation, calculation, control, inputting, storage, 
conversion, processing, collection, transmission, 
switching and receipt of data, information, signals or 
messages, computers and computer peripheral 
devices, especially printers; counter equipment for 
franking applications, namely apparatus to check 
franking specifically designed to be placed on 
counters; electronic apparatus for the franking 
(payment and recording) of mail and transport costs 
(private dispatch services), for letters and parcels, 
including by remote control and downloading, via the 
Internet and intranet networks; electronic coin-
operated booths for franking letters and parcels (sent 
by private mail services or transporters); software 
(recorded programs); electric apparatus for parcels 
and mail; software for database management; 
computer software for synchronizing data between 
hand-held or portable computers and host 
computers; computer operating system software; 
telecommunication software for electronic 
transmission of documents and facsimile 
transmission; software and telecommunication 
apparatus, including modems to enable connection to 
databases, computer networks, global computer 
networks as well as the Internet; software for use in 
automating and managing business processes; 
computer software for facsimile, e-mail, voice mail 
and Internet messaging; software for commercial 
use; computer hardware, namely computers, disk 
changers (data processing equipment), computer 
peripheral devices, computer keyboards, interfaces 
(data processing equipment), readers (data 
processing equipment), mice (data processing 
equipment); software; hand-held computers; portable 
computers; computer programs (downloadable 
software); recorded computer programs; computer 
programs and software for image processing used for 
mobile telephones; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from databases or 
the Internet; computer peripherals; pre-recorded 
computer data media; magnetic and optical data 
media; software platforms; downloadable software for 
the supply and monitoring of information relating to 
the distribution and delivery of coin-operated 
apparatus.
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Class: 16 סוג: 16

Mail processing equipment apparatus and devices 
namely franking machines for office use, franking 
bases and heads, parts and spare parts of franking 
machines for office use, letter openers, postal 
machines for post offices namely distribution 
machines for postal applications, namely envelope 
sealing machines for offices, counter equipment for 
franking applications, namely franking machines 
particularly designed for counter-top use; printing 
products (printed matter); envelopes; labels, not of 
textile; wrapping paper; address stamps; address 
stamps; sealing machines for offices; manuals 
[handbooks]; booklets; bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics, for packaging. 

Class: 20 סוג: 20

Office furniture especially designed for mail 
processing equipment, apparatus and devices.

Class: 35 סוג: 35

Providing lists of advertisement addressees; 
business management consultancy in the fields of 
logistics, transportation and freight; business 
administration assistance, advisory and consultancy 
(also being provided online) in the field of mail/parcel 
delivery; mail/parcel dispatching rate comparison and 
analysis (also being provided online); document 
reproduction services; drawing up statistics; 
assistance to companies in optimizing parcel and 
mail dispatch rates and in the management of their 
spending, these services can be provided online; 
computerized file management; compilation of 
information into computer databases, these services 
can be provided online; assistance to companies in 
managing their dispatch services for letters or 
parcels, these services can be provided online; 
administrative organization of the transport, delivery, 
distribution, sorting, carriage and storage of goods 
and parcels; retail and wholesale of postal scales, 
apparatus to check franking, bar code readers, 
software, machines for processing mail (folders, 
inserters), machines for sorting letters, envelopes, 
wrapping paper, bags (envelopes, pouches) of paper 
or plastic for packaging; providing personnel for 
others for performing mail processing operations. 

Class: 36 סוג: 36

Financial services, financial account management 
services for remote franking of letters and parcels; 
postal credit recharging services; services for 
processing transfers and cost deductions of franking 
letters and parcels; leasing, rental with or without 
promise of sale of all equipment, machines, 
apparatus and devices in connection with the 
processing, transport and delivery of mail, of all 
plants, all workshops, offices and premises; portfolio 
management of shares and securities and operations 
relating thereto, management of all buildings; 
customs brokerage.
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Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of all machines, 
all devices, apparatus and equipment in connection 
with mail processing.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, telecommunication 
services via computer networks, services providing 
access to computer telecommunication networks, 
communication services via computers grouped on a 
global communication network (the Internet) or to a 
private or restricted access network (intranet type), 
services providing means of access to a server for 
services in the fields of processing, logistics and 
transport of merchandise, parcels and mail; 
communications by computer terminals; electronic 
mail, electronic messaging and transmission of 
information by electronic means, especially by global 
telecommunication networks, (such as the Internet) 
or private or restricted access networks (such as the 
Intranet); communication between computer 
terminals; transmission of information accessible by 
access code to computer or data communication 
databases and database servers; services for 
transmitting and broadcasting data, sounds, images 
and signals; supply (transmission) of information on 
the transport of letters and parcels.

Class: 39 סוג: 39

Delivery of goods, namely transportation to the 
recipient or to a point of sale or of intermediate 
deposit, in response to orders; wrapping and storing 
of merchandises, mail and parcels; logistical 
assistance to businesses for managing the dispatch 
of letters or parcels, with these services also 
available online; transport organization services; 
freighting; rental of transport vehicles; sorting and 
storage of goods, mail and parcels; Deliveries in all 
forms, especially via transportation to the recipient or 
a point-of-sale or intermediary depot, as a result of 
orders, particularly through the Internet, 
computerized or not, including on behalf of goods 
suppliers, through the Internet or via any other 
computer, communication or other means, and their 
clients, individuals or institutions; transport 
information; physical storage of electronically-stored 
data or documents; freight brokerage or transport 
brokerage; rental without commitment to sell of all 
equipment, machines, apparatus and devices in 
connection with the processing, transport and 
delivery of mail; tracking during transport by the 
electronic location of the destination of products and 
goods, particularly documents, packages, parcels; 
rental of storage containers; computer-assisted mail 
franking, mail franking via the Internet. 
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Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software, 
software maintenance, research and expertise 
services in the field of mail and parcel processing 
techniques, consulting and assistance services for 
the installation, maintenance and updating of 
systems (software) for the electronic processing of 
data for tracking, monitoring and locating parcels, 
mail and pallets during their processing, transport 
and delivery, consulting services for the installation of 
systems (software) for the electronic processing of 
data for tracking and locating packages, mail and 
pallets during their transport and delivery; services 
for the conversion of computer programs and data; 
services for the conversion of data and documents 
from physical to electronic media.

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

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

France, 19/08/2014, No. 14 4 112 564 צרפת, 19/08/2014, מספר 564 112 4 14

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light green color, four-color: C60, M0 Y100, 
K0.

 Owners

Name: NEOPOST SA

Address: 42-46 Avenue Aristide Briand, F-92220 
BAGNEUX, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 277578 מספר סימן

Application Date 07/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1261891 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DECOSPAN HOLDING N.V.

Address: Lageweg 33, B-8930 MENEN, Belgium

("Naamloze Vennootschap" or, in English, a "Public 
Limited Company" under Belgian law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Semi-manufactured, processed and sawn timber; 
wood veneer; wood for construction purposes; panels 
provided with wood veneer for construction purposes, 
not of metal; wood panels for building purposes, 
including wood panels provided with wood veneer for 
construction purposes.

Class: 20 סוג: 20

Wood panels for furniture; wood panels provided with 
veneer for furniture, including veneered wood panels 
for making cabinets, cabinet doors, cupboards, 
wardrobes and kitchen and bathroom furniture (parts 
of furniture); furniture components of wood in the 
form of bands.

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

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

Benelux, 15/04/2015, No. 1308648 בנלוקס, 15/04/2015, מספר 1308648

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20
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Trade Mark No. 277580 מספר סימן

Application Date 20/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0658641 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DQS Holding GmbH

Address: August-Schanz-Strasse 21, 60433 Frankfurt, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Company management and organization auditing.

Class: 42 סוג: 42

Company certification, namely certification of quality 
management systems or environmental management 
system (unrelated to business dealings).
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Goldratt Consulting

Trade Mark No. 277592 מספר סימן

Application Date 21/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Goldratt Consulting Ltd. שם: גולדרט קונסלטינג בע"מ 

Address: P.O.B. 204, YEHUD, 5610102, Israel כתובת : ת.ד. 204, יהוד, 5610102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services, namely, providing 
assistance in development of business strategies, 
creative ideation, business processes technology, 
organizational learning, change management, 
operational sustainability, using a holistic approach to 
synchronize all parts of a company; all included in 
class 35.

שירותי ייעוץ עסקי , כלומר , מתן סיוע בפיתוח אסטרטגיות 
עסקיות , פיתוח קריאטיב, טכנולוגיה עבור תהליכים עסקיים, 
למידה ארגונית , ניהול שינויים , קיימות מבצעית , באמצעות 
גישה הוליסטית לסנכרון כל החלקים של חברה; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
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ריפלייפד
replypad

Trade Mark No. 277596 מספר סימן

Application Date 23/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Skylix Ltd שם: סקאיליקס בע"מ

Address: P.O.Box 1908, P.O.B. 1908, HOLON, 5811801, 
Holon, Israel

כתובת : ת.ד. 1908, חולון, 5811801, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the fields of business 
management, customer support, customer 
relationship management, customer service, 
customer engagement, billing, and helpdesk 
functionality.

תוכנות מחשב בתחומי ניהול עסקים, תמיכה בלקוחות, ניהול 
קשרי לקוחות, שירות לקוחות, מעורבות לקוחות, ניהול חיובים, 
ניהול מוקדים שירות ותמיכה.                                             

                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, transmission of 
voice, data, graphics, images, audio and video by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet.

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ביניהם העברת קול, 
נתונים, גרפיקה, תמונות, צילומים, קול, ווידאו, באמצעות 

רשתות תקשורת רחק, רשתות תקשורת אלחוטיות, והאינטרט. 
                                                                      

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the fields of business management, 
customer support, customer relationship 
management, customer service, customer 
engagement, billing, and helpdesk functionality.

שירותי תוכנות כשירות בתחומי ניהול עסקים, תמיכה בלקוחות, 
ניהול קשרי לקוחות, שירות לקוחות, מעורבות לקוחות, ניהול 
חיובים, ניהול מוקדים שירות ותמיכה.                                   
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Trade Mark No. 277601 מספר סימן

Application Date 23/08/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1290668 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: The Institute for the study, research and 
building of the Holy Temple

שם: המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש 

Address: 36 Misgav Ladach St., P.O.B. P.O. Box 31876, 
JERUSALEM, 97500, Israel

כתובת : רחוב משגב לדך 36, ת.ד. ת.ד. 31876, ירושלים, 
97500, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Geyra Gassner, Adv.

Address: Yigal Alon 55, TEL AVIV - YAFO, 6789115, 
Israel

שם: גרא גסנר, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 55, תל אביב, 6789115, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting classes, lectures, seminars, conferences, 
workshops, educational study tours, field trips, 
courses, exhibitions, educational programs, 
educational and scholarly research, tutoring and 
mentoring for cultural or educational purposes; 
Libraries; Museum services;  operating a visitor 
center facility about the holy temple (for educational 
purposes);   Organization and exhibition of 
collections of art for public display; publication of 
books, manuals, newsletters, journals, study guides 
and other printed matter, other than for advertising 
purposes; Research services in the field of education 
and religion; Research services in relation to the Holy 
Temple; educational information about the holy 
temple provided via a website ; providing videos, 
photographs, images, audio, and text in the field of 
education and religion
via a website
   .

מתן שיעורים, הרצאות, סמינרים, כנסים, סדנאות, סיורים 
לימודיים חינוכיים, טיולים, קורסים, תערוכות, תוכניות חינוכיות, 
מחקר חינוכי ואקדמי, הדרכות וייעוץ  למטרות תרבותיות או 
חינוכיות; ספריות; שירותי מוזיאון;  הפעלת מרכז מבקרים 

בנוגע לבית המקדש (למטרות חינוכיות)  ; ארגון ותערוכה של 
אוספי אמנות לתצוגה ציבורית; פרסום ספרים, ספרי עזר, 
עלונים, כתבי עת, מדריכי מחקר ודברי דפוס אחרים, שלא 

למטרות פרסום; שירותי מחקר בתחום החינוך והדת; שירותי 
מחקר על בית המקדש;  מידע חינוכי בנוגע לבית המקדש 
המסופק באמצעות אתר אינטרנט;  אספקת וידאו, צילומים, 
תמונות, אודיו, וטקסט בתחום של חינוך ודת באמצעות אתר 

אינטרנט. .                                                                       
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DROMEDI

Trade Mark No. 277622 מספר סימן

Application Date 24/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DROMEDI LTD. שם: דרומדי בע"מ

Address: 52 Begin Rd., TEL AVIV - YAFO
, 6713701, Israel

כתובת : דרך בגין 52, תל אביב, 6713701, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleansing milk for toilet purposes; cakes of toilet 
soap; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
beauty masks; pomades for cosmetic purposes; 
soap; cosmetic kits; perfumery; cosmetics; cosmetic 
creams; shampoos; lotions for cosmetic purposes; 
cosmetic preparations for skin care; bath 
preparations, not for medical purposes; toiletries; all 
included in class 3.

חלב פנים למטרות רחצה; חתיכות של סבון רחצה; ממחטות 
נייר מוספגות בתחליב קוסמטי; מסכות יופי; משחות בשמים 
למטרות קוסמטיות; סבון; ערכות קוסמטיות; פרפומריה; 
קוסמטיקה; קרמים קוסמטיים; שמפו; תחליבים למטרות 

קוסמטיות; תכשירים קוסמטיים לטיפול בפנים; תכשירי רחצה, 
לא למטרות רפואיות; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.           
                                                                                    

                                    

Class: 29 סוג: 29

Powdered milk; cheese; kumys [kumyss] [milk 
beverage]; milk; milk products; milk beverages, milk 
predominating; milk substitutes; cream [dairy 
products]; dairy-based spreads; whey; dairy-based 
dips; charcuterie; beverages consisting primarily of 
milk; dairy-based beverages; all included in class 29.

אבקת חלב; גבינות; חלב נאקה [משקה חלב]; חלב; מוצרי 
חלב; משקאות חלב, עם מרכיב חלב בולט; תחליפי חלב; קרם 

[מוצרי חלב]; ממרחים על בסיס חלב; מי חלב/ מי גבינה; 
מטבלים על בסיס חלב; מעדנים; משקאות המבוססים בעיקר 
על חלב; משקאות על בסיס חלב; הנכללים כולם בסוג 29..       
                                                                                    

    

Class: 30 סוג: 30

Powders for making ice cream; ice cream; ice cream 
wafers; ice milk bars; flavored ices; all included in 
class 30.

אבקות להכנת לגלידות; גלידה; ופלי גלידה; שלגוני חלב קפוא; 
שלגונים בטעמים שונים; הנכללים כולם בסוג 30.                   
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Trade Mark No. 277700 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1261960 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; lacquers; preservatives against 
rust; preservatives against deterioration of wood; 
thinners and binders for paints; pigments; 
preservatives for metals; shoe dyes; printing dyes 
and ink; toners; colorants for food, pharmaceuticals 
and beverages; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists.

Class: 35 סוג: 35

Marketing and public relations; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes;  secretarial services; arranging 
newspaper subscriptions for others; compilation of 
statistics; rental of office machines; systemization of 
information into computer databases; telephone 
answering for unavailable subscribers;  business 
consultancy; accounting; commercial consultancy 
services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies,  temporary 
personnel placement services; business appraisals; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely chemicals used 
in industry, science, photography, agriculture, 
horticulture and forestry, manures and soils, 
unprocessed artificial resins and unprocessed 
plastics, fire extinguishing compositions, adhesives 
not for medical, household and stationery purposes, 
paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust, preservatives against deterioration of wood, 
thinners and binders for paints, pigments, 
preservatives for metals, shoe dyes, printing dyes 
and ink, toners (including filled toner cartridges), 
colorants for food, pharmaceuticals and beverages, 
raw natural resins, metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists, bleaching 
and cleaning preparations, perfumery, cosmetics, 
fragrances, deodorants for personal use and animals, 
soaps, dental care preparations, abrasive 
preparations, emery cloth, sandpaper, pumice stone, 
abrasive pastes, polishing preparations for leather, 
vinyl, metal, wood, industrial oils and greases, cutting 
fluids, dust absorbing, wetting and binding 
compositions, solid fuels, firewood, liquid and gas 
fuels and their non-chemical additives, candles, 
wicks, semi-finished wax, wax and paraffin for 
lighting purposes, ores of non-precious metal, 
common metals and their alloys and semi-finished 
products made of these materials, goods and 
materials of common metal used for storage, 
wrapping, packaging, sheltering and building 
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purposes, containers of metal (storage, transport), 
fences and transportable buildings made of metal, 
ladders of metal, goods of common metal for filtering 
and sifting purposes, included in this class, doors, 
windows, shutters, jalousies and their cases and 
fittings of metal, non-electric cables and wires of 
metal, ironmongery, small hardware of metal, 
ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney 
caps, manhole covers, grilles of metal for ventilation, 
heating, sewage, telephone, underground electricity 
and air conditioning installations, metal panels or 
boards (non-luminous and non-mechanical) used for 
signalling, route showing, publicity purposes, 
signboards of metal, advertisement columns of metal, 
signaling panels of metal, pipes of metal for 
transportation of liquids and gas and their metal 
fittings, valves of metal, drilling pipes of metal, safes 
(strong boxes) of metal, metal railway materials, 
bollards of metal, floating docks of metal, mooring 
buoys of metal, anchors, metal moulds for casting, 
other than machine parts, works of art made of 
common metals or their alloys, metal closures, bottle 
caps of metal, metal poles, metal pallets and metal 
ropes for lifting, loading and transportation purposes, 
metal hangers, ties, straps, tapes and bands used for 
load-lifting and load-carrying, wheel chocks made 
primarily of metal, rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and semi-finished synthetic goods 
made from these materials in the form of powder, 
bars, panels and foils included in this class, 
insulation, stopping and sealing materials, joint 
sealant compounds for joints, gaskets, O-rings for 
sealing purposes, flexible pipes made from rubber 
and plastic, hoses made of plastic and rubber, 
including those used for vehicles, junctions for pipes 
of plastic and rubber, pipe jackets of plastic and 
rubber, hoses of textile material, junctions for pipes, 
not of metal, pipe jackets, not of metal, connecting 
hose for vehicle radiators, sand, gravel, crushed 
stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum for use in 
construction, road construction, repair and covering 
work, building materials (as finished products) made 
of concrete, gypsum, clay, potters' clay, natural or 
artificial stone, wood, plastics and synthetic materials 
for building, construction, road construction 
purposes, included in this class, non-metallic 
buildings, non-metallic building materials, non-
metallic transportable buildings, poles not of metal for 
power lines, barriers not of metal, doors and windows 
of wood and synthetic materials, traffic signs not of 
metal, non-luminous and non-mechanical, for roads, 
monuments and statuettes of stone, concrete and 
marble, natural and synthetic surface coatings in the 
form of panels and sheets, being building materials, 
heat adhesive synthetic surface coating, being 
building materials, bitumen cardboard coatings for 
roofing, bitumen coating for roofing, building glass, 
prefabricated swimming pools not of metal 
(structures), aquarium sand, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through mail 
order catalogues.

ה' תמוז תשע"ז - 25029/06/2017



 Owners

Name: AYPOL SOLVENT VE KİMYA SANAYİ VE TİC A 
Ş

Address: İstanbul Kimya Sanayicileri Koop., Melek Aras 
Bulvarı, D/8 No 15 D/9 No 14, İstanbul, Turkey

(Turkey Joint stock company)

ה' תמוז תשע"ז - 25129/06/2017



Trade Mark No. 277703 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1261983 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Sand, gravel, crushed stone, asphalt, bitumen, 
cement, gypsum for use in construction, road 
construction, repair and covering work; building 
materials (as finished products) made of concrete, 
gypsum, clay, potters' clay, natural or artificial stone, 
wood, plastics and synthetic materials for building, 
construction, road construction purposes, included in 
this class; non-metallic buildings, non-metallic 
building materials, non-metallic transportable 
buildings, poles not of metal for power lines, barriers 
not of metal, doors and windows of wood and 
synthetic materials; traffic signs not of metal, non-
luminous and non-mechanical, for roads; monuments 
and statuettes of stone, concrete and marble; natural 
and synthetic surface coatings in the form of panels 
and sheets, being building materials; heat adhesive 
synthetic surface coating, being building materials; 
bitumen cardboard coatings for roofing; bitumen 
coating for roofing; building glass; prefabricated 
swimming pools not of metal (structures); aquarium 
sand.

ה' תמוז תשע"ז - 25229/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Marketing and public relations; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes;  secretarial services; arranging 
newspaper subscriptions for others; compilation of 
statistics; rental of office machines; systemization of 
information into computer databases; telephone 
answering for unavailable subscribers; business 
consultancy; accounting; commercial consultancy 
services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies,  temporary 
personnel placement services; business appraisals; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely, sand, gravel, 
crushed stone, asphalt, bitumen, cement, gypsum for 
use in construction, road construction, repair and 
covering work, building materials (as finished 
products) made of concrete, gypsum, clay, potters' 
clay, natural or artificial stone, wood, plastics and 
synthetic materials for building, construction, road 
construction purposes, included in this class, non-
metallic buildings, non-metallic building materials, 
non-metallic transportable buildings, poles not of 
metal for power lines, barriers not of metal, doors and 
windows of wood and synthetic materials, traffic 
signs not of metal, non-luminous and non-
mechanical, for roads, monuments and statuettes of 
stone, concrete and marble, natural and synthetic 
surface coatings in the form of panels and sheets, 
being building materials, heat adhesive synthetic 
surface coating, being building materials, bitumen 
cardboard coatings for roofing, bitumen coating for 
roofing, building glass, prefabricated swimming pools 
not of metal (structures), aquarium sand, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic 
media or through mail order catalogues.

Class: 37 סוג: 37

Construction services, rental of construction 
machines and equipment; cleaning services for 
buildings (interior and exterior), public areas, 
industrial premises; disinfecting, vermin 
exterminating services, other than for agriculture, 
rental of cleaning machines and equipment; vehicles 
service stations for land vehicles, maintenance, 
repair and refueling of land vehicles; vehicles service 
stations for marine vehicles, maintenance, repair and 
refueling of marine vehicles; repair and maintenance 
of air vehicles; upholstering, repair and restoration of 
furniture; installation, maintenance and repair of 
heating, cooling and sanitary installations; cleaning, 
care and repair of clothing; installation, maintenance 
and repair of industrial machines and equipment, 
office machines and equipment, communication 
apparatus, electric and electronic appliances; repair 
and maintenance of lifts; clock and watch repair; 
mining services and mining extraction; repair of 
shoes, bags and 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)

ה' תמוז תשע"ז - 25329/06/2017



 Owners

Name: DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: 1. Cad. Sincap Sok. No:12, Büyüksanayi İskitler 
Altindağ, TR-06060 Ankara, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Turkey, 29/12/2014, No. 2014/109566 טורקיה, 29/12/2014, מספר 2014/109566

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

ה' תמוז תשע"ז - 25429/06/2017



Trade Mark No. 277715 מספר סימן

Application Date 19/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1262059 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 919408 אוסטרליה מספר: 919408

Dated 10/07/2002 (Section 16) מיום 10/07/2002 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Sirtex Sir-Spheres Pty Ltd

Address: Level 33, 101 Miller Street, NORTH SYDNEY 
NSW 2060, Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations namely, pharmaceutical 
preperations for the treatment of cancer; biological 
preparations for medical and veterinary purposes, 
namely, preperations for the treatment of cancer; 
capsules and particles for medical and 
pharmaceutical purposes, namely, for the treatment 
of cancer; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for 
veterinary purposes; drugs for medical purposes 
namely, drugs for the treatment of cancer; 
microcapsules; microscopic particles containing 
radioactive material; microcapsules containing 
pharmaceutical, veterinary or medical preparations, 
namely, microcapsules for the treatment of cancer; 
microcapsules and microparticles adapted to 
selectively deliver radioactivity to a target; 
microscopic particles and microcapsules for the 
treatment of cancer and other diseased cells; 
microscopic particles adapted to selectively deliver 
radioactive material to a target site such as a cell or 
organ.

ה' תמוז תשע"ז - 25529/06/2017



Trade Mark No. 277732 מספר סימן

Application Date 21/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1262241 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HEVC Advance, LLC

Address: c/o Ken Glick - GE Ventures Licensing, 8 
Southwoods Blvd., Albany NY 12211, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd. Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

patent licensing in the field of video coding.

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

(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. 86509850 ארה"ב, 21/01/2015, מספר 86509850

Class: 45 סוג: 45

ה' תמוז תשע"ז - 25629/06/2017



Trade Mark No. 277738 מספר סימן

Application Date 17/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1262299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Address: Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

Class: 5 סוג: 5

Homeopathic preperations

ה' תמוז תשע"ז - 25729/06/2017



Trade Mark No. 277746 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1262332 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 25829/06/2017



Class: 9 סוג: 9

Spectacles [optics], sunglasses, sports eyewear, 
spectacle glasses, corrective lenses, contact lenses, 
containers for contact lenses, optical lenses, cases 
for optical lenses, optical goods, spectacle frames, 
spectacle cases, binoculars, binocular cases, 
telescopes, protective helmets, protective helmets for 
sports, riding caps [horseback riding], temperature 
indicators, thermometers not for medical use, 
measuring tapes [measuring instruments], meter 
rules [measuring instruments], rulers [measuring 
instruments], compasses [measuring instruments], 
directional compasses, magnifying glasses, dog 
whistles, range finders, measuring rods, 
photographic and cinematographic apparatus, video 
cameras, camcorders, stands for photographic 
apparatus, cases and bags for cameras, bags and 
cases for video cameras, bags and cases for 
camcorders, computers, pocket computers, tablets 
[computers], computer keyboards, computer 
peripherals, computer hardware, mice [computers], 
mouse pads, wrist rests for use with computers, 
personal digital assistants, electronic agendas, 
electronic organizers, electronic notebooks, 
electronic book readers, USB keys, USB discs, 
computer game software, software [recorded 
computer programs], computer programs 
[downloadable software], MP3 and other digital 
format audio players, compact discs, DVD players, 
personal stereos, portable media players, radios, 
television sets, video screens, video recorders, 
electronic communication equipment and 
instruments, navigational instruments, Global 
Positioning System apparatus, telephones, mobile 
telephones, mobile telephone accessories, namely, 
electric batteries, rechargeable batteries, battery 
chargers, chargers for cars, electric cables, USB 
cables, loudspeakers for mobile phones, protective 
films, screen protectors, privacy filters, memory 
cards, docking stations, telephone stands for desks, 
telephone holders for cars, styluses, microphones, 
antennas, keyboards, straps for mobile phones, 
mobile phone cases, cases for electronic tablets, 
mobile telephone cases, cases for electronic tablets, 
covers for mobile phones, covers for electronic 
tablets, cases and covers of leather, imitation leather, 
fabric, textile and plastic, bags and cases designed to 
hold MP3 players, bags and cases designed for 
holding compact disc players, bags and cases 
designed for holding DVD players, earphones, stereo 
earphones, earphones to be placed in the ears, 
telephone earphones, headphones, wireless 
headphones, earphones, hands-free kits for 
telephones, loudspeakers, egg timers [sandglasses], 
apparatus for measuring the thickness of skins and 
leather, scales, pedometers.

ה' תמוז תשע"ז - 25929/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is a three-dimensional mark

 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France Société en Commandite par Actions)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 26029/06/2017



Trade Mark No. 277767 מספר סימן

Application Date 20/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1262577 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, 
containers, parts and components thereof.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; imitation jewellery; gold; precious stones 
and jewellery made thereof; cufflinks; tie pins; 
statuettes and figurines of precious metal; clocks, 
watches and chronometrical instruments; 
chronometers and their parts; watch straps.

Class: 18 סוג: 18

Unworked or semi-worked leather and animal skins, 
imitations of leather, stout leather, leather used for 
linings, goods made of leather, imitations of leather 
or other materials, designed for carrying items, 
included in this class; bags, wallets, boxes and trunks 
made of leather or stout leather; keycases, trunks 
[luggage], suitcases, umbrellas; parasols; sun 
umbrellas; walking sticks; whips; harness; saddlery; 
stirrups; straps of leather (saddlery).

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, 
headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps.

ה' תמוז תשע"ז - 26129/06/2017



 Owners

Name: ERCAN SAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Tahtakale Cad. No: 36, Eminönü Fatih, İstanbul, 
Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

ה' תמוז תשע"ז - 26229/06/2017



Trade Mark No. 277783 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1262754 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Compact discs, DVDs and other digital recording 
media;  DVD players; 3D spectacles; ticket 
dispensers; coin-operated musical automata [juke 
boxes]; answering machines; fire engines; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; actinometers; alidades; altimeters; 
ammeters; anemometers; anodes; antennas; 
anticathodes; apertometers [optics]; high-frequency 
apparatus; testing apparatus not for medical 
purposes; remote control apparatus; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points; 
electro-dynamic apparatus for the remote control of 
signals; monitoring apparatus, electric; sound 
recording apparatus; Global Positioning System 
[GPS] apparatus; distillation apparatus for scientific 
purposes; diffraction apparatus [microscopy]; air 
analysis apparatus; apparatus to check franking; 
sound transmitting apparatus; apparatus for 
fermentation [laboratory apparatus]; breathing 
apparatus for underwater swimming; breathing 
apparatus, except for artificial respiration; apparatus 
and installations for the production of X-rays, not for 
medical purposes; cash registers; electric apparatus 
for commutation; intercommunication apparatus; stills 
for laboratory experiments; projection apparatus; 
radiological apparatus for industrial purposes; X-ray 
apparatus not for medical purposes; blueprint 
apparatus; flashing lights [luminous signals]; 
stereoscopic apparatus; telephone apparatus; 
facsimile machines; phototelegraphy apparatus; 
igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; 
acid hydrometers; salinometers; acidimeters for 
batteries; aerometers; beacons, luminous; battery 
jars; barometers; anode batteries; galvanic batteries; 
batteries for lighting; solar batteries; batteries, 
electric; balances [steelyards]; betatrons; binoculars; 
electronic tags for goods; lens hoods; magnetic tape 
units for computers; computer memory devices; fire 
hose nozzles; encoded identification bracelets, 
magnetic; safety tarpaulins; signalling buoys; life 
buoys; marking buoys; directional compasses; 
vacuum gauges; electrolysers; variometers; verniers; 
scales; letter scales; weighbridges; precision 
balances; levelling staffs [surveying instruments]; 
camcorders; video baby monitors; video cassettes; 
video telephones; video screens; viewfinders, 
photographic; sockets, plugs and other contacts 

ה' תמוז תשע"ז - 26329/06/2017



[electric connections]; micrometer screws for optical 
instruments; viscosimeters; circuit closers; 
wavemeters; voltmeters; mechanical signs; signs, 
luminous; switchboxes [electricity]; current rectifiers; 
gas testing instruments; gasometers [measuring 
instruments]; galvanometers; hands free kits for 
phones; heliographic apparatus; hygrometers; 
hydrometers; weights; peepholes [magnifying lenses] 
for doors; holograms; plotters; loudspeakers; 
sounding leads; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; optical goods; detectors; 
smoke detectors; counterfeit [false] coin detectors; 
transparencies [photography]; slide projectors; 
diaphragms [photography]; dictating machines; 
dynamometers; light-emitting diodes [LED]; floppy 
disks; sound recording discs; disks, magnetic; optical 
discs; circular slide rules; disk drives for computers; 
juke boxes for computers; DNA chips; electronic 
notice boards; bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]; 
life jackets; identification threads for electric wires; 
nose clips for divers and swimmers; locks, electric; 
bells [warning devices]; alarm bells, electric; electric 
door bells; signal bells; acoustic conduits; mirrors for 
inspecting work; road signs, luminous or mechanical; 
marine depth finders; probes for scientific purposes; 
buzzers; needles for record players; measures; 
pressure measuring apparatus; simulators for the 
steering and control of vehicles; inverters [electricity]; 
pressure indicators; temperature indicators; 
incubators for bacteria culture; measuring 
instruments; cosmographic instruments; 
mathematical instruments; levelling instruments; 
instruments containing eyepieces; surveying 
instruments; azimuth instruments; interfaces for 
computers; ionization apparatus not for the treatment 
of air or water; spark-guards; coaxial cables; fibre 
[fiber (Am.)] optic cables; cables, electric; calipers; 
slide calipers; screw-tapping gauges; calculating 
machines; pocket calculators; decompression 
chambers; cinematographic cameras; electronic pens 
[visual display units]; holders for electric coils; identity 
cards, magnetic; video game cartridges; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
memory cards for video game machines; encoded 
magnetic cards; riding helmets; protective helmets; 
carriers for dark plates [photography]; automated 
teller machines [ATM]; cathodes; spools 
[photography]; choking coils [impedance]; coils, 
electric; electromagnetic coils; cinematographic film, 
exposed; computer keyboards; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; wire connectors 
[electricity]; encoded key cards; electronic book 
readers; electronic agendas; push buttons for bells; 
mouse pads; magnetic encoders; anti-glare visors; 
collectors, electric; calibrating rings; protective suits 
for aviators; commutators; compact discs [audio-
video]; compact discs; comparators; marine 
compasses; computers; laptop computers; tablet 
computers; notebook computers; condensers 
[capacitors]; contacts, electric; wind socks for 
indicating wind direction; traffic cones; branch boxes 
[electricity]; distribution boxes [electricity]; junction 
boxes [electricity]; battery boxes; cabinets for 
loudspeakers; diving suits; galena crystals 
[detectors]; reflecting discs for wear, for the 
prevention of traffic accidents; covers for electric 
outlets; logs [measuring instruments]; lasers, not for 

ה' תמוז תשע"ז - 26429/06/2017



medical purposes; lactodensimeters; lactometers; 
vacuum tubes [radio]; darkroom lamps [photography]; 
thermionic tubes; amplifying tubes; flashlights 
[photography]; head cleaning tapes [recording]; 
magnetic tapes; videotapes; surveying chains; fire 
escapes; rulers [measuring instruments]; slide-rules; 
contact lenses; correcting lenses [optics]; optical 
lenses; optical condensers; sounding lines; electricity 
conduits; measuring spoons; magnifying glasses 
[optics]; thread counters; magnets; decorative 
magnets; close-up lenses; crash test dummies; 
resuscitation mannequins [teaching apparatus]; 
mouse [computer peripheral]; pressure gauges; 
divers' masks; solderers' helmets; protective masks; 
materials for electricity mains [wires, cables]; voting 
machines; money counting and sorting machines; 
material testing instruments and machines; furniture 
especially made for laboratories; megaphones; 
portable media players; diaphragms [acoustics]; 
diaphragms for scientific apparatus; metal detectors 
for industrial or military purposes; metronomes; rules 
[measuring instruments]; carpenters' rules; 
dressmakers' measures; mechanisms for counter-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
television sets; shutter releases [photography]; 
micrometers; microprocessors; microscopes; 
microtomes; microphones; modems; lightning 
conductors [rods]; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; terminals [electricity]; 
junction sleeves for electric cables; teeth protectors; 
temperature indicator labels, not for medical 
purposes; knee-pads for workers; headphones; 
surveyors' levels; sound recording carriers; magnetic 
data media; optical data media; socks, electrically 
heated; computer software, recorded; sheaths for 
electric cables; identification sheaths for electric 
wires; weighing machines; punched card machines 
for offices; life saving apparatus and equipment; 
shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; objectives [lenses] [optics]; lenses for 
astrophotography; egg-candlers; fire extinguishers; 
electrified fences; limiters [electricity]; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
clothing for protection against fire; asbestos clothing 
for protection against fire; clothing especially made 
for laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; 
eyepieces; ohmmeters; wrist rests for use with 
computers; spectacle frames; eyeglass frames; 
oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; 
spectacles [optics]; sunglasses; goggles for sports; 
signalling panels, luminous or mechanical; radio 
pagers; pince-nez; electronic pocket translators; 
transmitters [telecommunication]; telephone 
transmitters; transmitters of electronic signals; 
switches, electric; periscopes; gloves for divers; 
gloves for protection against accidents; gloves for 
protection against X-rays for industrial purposes; 
asbestos gloves for protection against accidents; 
furnaces for laboratory use; pipettes; pyrometers; 
planimeters; plane tables [surveying instruments]; 
plates for batteries; wafers for integrated circuits; 
printed circuit boards; compact disc players; cassette 
players; sound recording strips; X-ray films, exposed; 
films, exposed; life-saving rafts; laboratory trays; 
semi-conductors; polarimeters; fire pumps; 
measuring glassware; life belts; fuses; circuit 
breakers; converters, electric; telerupters; food 

ה' תמוז תשע"ז - 26529/06/2017



analysis apparatus; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; distance recording apparatus; 
distance measuring apparatus; speed measuring 
apparatus [photography]; appliances for measuring 
the thickness of leather; apparatus for measuring the 
thickness of skins; speed checking apparatus for 
vehicles; teaching apparatus; time recording 
apparatus; apparatus and instruments for astronomy; 
surveying apparatus and instruments; weighing 
apparatus and instruments; nautical apparatus and 
instruments; navigational instruments; optical 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for physics; chemistry apparatus and 
instruments; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; boiler control instruments; 
meteorological instruments; naval signalling 
apparatus; observation instruments; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite 
navigational apparatus; regulating apparatus, 
electric; precision measuring apparatus; audio- and 
video-receivers; prisms [optics]; printers for use with 
computers; hemline markers; retorts' stands; 
apparatus for changing record player needles; 
drainers for use in photography; cleaning apparatus 
for sound recording discs; fire beaters; sighting 
telescopes for firearms; test tubes; pressure indicator 
plugs for valves; magnetic wires; telegraph wires; 
telephone wires; wires, electric; conductors, electric; 
copper wire, insulated; fuse wire; computer 
programmes [programs], recorded; computer game 
software; computer programs [downloadable 
software]; computer operating programs, recorded; 
record players; processors [central processing units]; 
rods for water diviners; electronic publications, 
downloadable; distribution consoles [electricity]; 
control panels [electricity]; radar apparatus; masts for 
wireless aerials; transmitting sets 
[telecommunication]; radios; vehicle radios; sprinkler 
systems for fire protection; frames for photographic 
transparencies; screens for photoengraving; walkie-
talkies; voltage surge protectors; voltage regulators 
for vehicles; stage lighting regulators; light dimmers 
[regulators], electric; speed regulators for record 
players; cell switches [electricity]; washing trays 
[photography]; marking gauges [joinery]; time 
switches, automatic; relays, electric; safety restraints, 
other than for vehicle seats and sports equipment; X-
ray photographs, other than for medical purposes; 
rheostats; respirators for filtering air; respiratory 
masks, other than for artificial respiration; retorts; 
refractometers; refractors; grids for batteries; 
speaking tubes; horns for loudspeakers; 
saccharometers; optical fibers [fibres] [light 
conducting filaments]; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; dog whistles; signalling whistles; 
sextants; inductors [electricity]; safety nets; nets for 
protection against accidents; fire alarms; signals, 
luminous or mechanical; sirens; scanners [data 
processing equipment]; smartphones; integrated 
circuit cards [smart cards]; connections for electric 
lines; couplings, electric; connectors [electricity]; 
sonars; sound locating instruments; lighting ballasts; 
resistances, electric; spectrograph apparatus; 
spectroscopes; speed indicators; alcoholmeters; 
satellites for scientific purposes; protection devices 
for personal use against accidents; audiovisual 
teaching apparatus; radiotelegraphy sets; 
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radiotelephony sets; spectacle lenses; anti-glare 
glasses; optical glass; personal stereos; 
stereoscopes; stands for photographic apparatus; 
stroboscopes; fire boats; sulfitometers; bags adapted 
for laptops; drying racks [photography]; 
spherometers; integrated circuits; printed circuits; 
counters; parking meters; kilometer recorders for 
vehicles; revolution counters; abacuses; egg timers 
[sandglasses]; taximeters; ear plugs for divers; 
tachometers; television apparatus; telegraphs 
[apparatus]; telescopes; teleprompters; teleprinters; 
portable telephones; theodolites; thermometers, not 
for medical purposes; thermostats; thermostats for 
vehicles; crucibles [laboratory]; tone arms for record 
players; totalizators; transistors [electronic]; 
transponders; protractors [measuring instruments]; 
transformers [electricity]; step-up transformers; 
vehicle breakdown warning triangles; triodes; starter 
cables for motors; discharge tubes, electric, other 
than for lighting; capillary tubes; neon signs; Pitot 
tubes; X-ray tubes not for medical purposes; 
telephone receivers; gauges; quantity indicators; 
automatic indicators of low pressure in vehicle tires 
[tyres]; gasoline gauges; water level indicators; 
electric loss indicators; light-emitting electronic 
pointers; slope indicators; levels [instruments for 
determining the horizontal]; mercury levels; spirit 
levels; urinometers; amplifiers; particle accelerators; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; baby monitors; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; balancing 
apparatus; video recorders; sound reproduction 
apparatus; invoicing machines; tape recorders; 
protection devices against X-rays, not for medical 
purposes; railway traffic safety appliances; data 
processing apparatus; oxygen transvasing apparatus; 
theft prevention installations, electric; film cutting 
apparatus; drying apparatus for photographic prints; 
optical character readers; centering apparatus for 
photographic transparencies; dosage dispensers; 
battery chargers; chargers for electric batteries; 
acoustic [sound] alarms; sounding apparatus and 
machines; editing appliances for cinematographic 
films; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers 
[data processing equipment]; anti-theft warning 
apparatus; computer peripheral devices; anti-
interference devices [electricity]; demagnetizing 
apparatus for magnetic tapes; acoustic couplers; 
alarms; fog signals, non-explosive; whistle alarms; 
adding machines; readers [data processing 
equipment]; heat regulating apparatus; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; bar code 
readers; computer software applications, 
downloadable; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable image files; downloadable 
music files; animated cartoons; filters [photography]; 
filters for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, 
for photography; USB flash drives; magic lanterns; 
optical lamps; signal lanterns; cameras 
[photography]; glazing apparatus for photographic 
prints; shutters [photography]; darkrooms 
[photography]; photometers; flash-bulbs 
[photography]; digital photo frames; enlarging 
apparatus [photography]; photovoltaic cells; 
containers for contact lenses; spectacle cases; pince-
nez cases; containers for microscope slides; cases 
especially made for photographic apparatus and 
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instruments; chromatography apparatus for 
laboratory use; chronographs [time recording 
apparatus]; laboratory centrifuges; eyeglass chains; 
cyclotrons; compasses [measuring instruments]; 
frequency meters; time clocks [time recording 
devices]; Petri dishes; sleeves for laptops; fire 
blankets; chips [integrated circuits]; jigs [measuring 
instruments]; pedometers; meteorological balloons; 
electrified rails for mounting spot lights; asbestos 
screens for firemen; fire hose; protective helmets for 
sports; cell phone straps; eyeglass cords; tripods for 
cameras; switchboards; distribution boards 
[electricity]; screens [photography]; workmen's 
protective face-shields; projection screens; radiology 
screens for industrial purposes; fluorescent screens; 
exposure meters [light meters]; ducts [electricity]; 
galvanic cells; epidiascopes; ergometers; armatures 
[electricity].

Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agencies; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; cost price analysis; rental of advertising 
space; business auditing; employment agencies; 
computerized file management; book-keeping; 
invoicing; demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
marketing studies; business information; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business 
management consultancy; personnel management 
consultancy; professional business consultancy; 
layout services for advertising purposes; marketing; 
business management of performing artists; business 
management of sports people; news clipping 
services; updating of advertising material; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
word processing; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; arranging 
newspaper subscriptions for others; organization of 
fashion shows for promotional purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; business appraisals; payroll 
preparation; data search in computer files for others; 
sponsorship search; business management 
assistance; commercial or industrial management 
assistance; commercial intermediation services; 
provision of commercial and business contact 
information; providing business information via a web 
site; presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; economic forecasting; 
auctioneering; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; sales promotion for others; 
production of advertising films; office machines and 
equipment rental; rental of advertising time on 
communication media; publicity material rental; rental 
of vending machines; rental of sales stands; rental of 
photocopying machines; publication of publicity texts; 
radio advertising; bill-posting; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail 
advertising; writing of publicity texts; on-line 
advertising on a computer network; advertising by 
mail order; television advertising; document 
reproduction; compilation of statistics; compilation of 
information into computer databases; business 
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inquiries; systemization of information into computer 
databases; advisory services for business 
management; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties; tax 
preparation; drawing up of statements of accounts; 
telemarketing services; psychological testing for the 
selection of personnel; business management of 
hotels; business management for freelance service 
providers; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; business project 
management services for construction projects; 
administrative processing of purchase orders; public 
relations; modelling for advertising or sales 
promotion; typing; relocation services for businesses; 
search engine optimization; web site traffic 
optimization; price comparison services; pay per click 
advertising; secretarial services; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; shorthand; outsourcing 
services [business assistance]; telephone answering 
for unavailable subscribers; photocopying services; 
business efficiency expert services.
Class: 36 סוג: 36

Credit bureaux; debt collection agencies; real estate 
agencies; financial analysis; renting of apartments; 
leasing of real estate; rental of offices [real estate]; 
leasing of farms; lease-purchase financing; savings 
bank services; accommodation bureaux 
[apartments]; rent collection; issuing of travellers' 
checks [cheques]; issuance of credit cards; issue of 
tokens of value; capital investment; insurance 
information; financial information; clearing, financial; 
insurance consultancy; financial consultancy; debt 
advisory services; stock exchange quotations; 
lending against security; business liquidation 
services, financial; brokerage; financial management; 
exchanging money; online banking; debit card 
services; credit card services; factoring; organization 
of collections; arranging finance for construction 
projects; antique appraisal; jewellery [jewelry (Am.)] 
appraisal; financial evaluation of standing timber; 
stamp appraisal; real estate appraisal; numismatic 
appraisal; art appraisal; financial evaluation of wool; 
financial evaluation [insurance, banking, real estate]; 
repair costs evaluation [financial appraisal]; electronic 
funds transfer; surety services; securities brokerage; 
real estate brokers; brokerage of carbon credits; 
insurance brokerage; loans [financing]; 
pawnbrokerage; providing financial information via a 
web site; check [cheque] verification; charitable fund 
raising; financial sponsorship; mortgage banking; 
instalment loans; insurance underwriting; life 
insurance underwriting; health insurance 
underwriting; accident insurance underwriting; marine 
insurance underwriting; fire insurance underwriting; 
apartment house management; real estate 
management; actuarial services; banking; stock 
brokerage services; retirement payment services; 
trusteeship; provident fund services; customs 
brokerage; mutual funds; financing services; safe 
deposit services; deposits of valuables; fiscal 
assessments.
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Class: 38 סוג: 38

News agencies; wireless broadcasting; television 
broadcasting; cable television broadcasting; 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; information about 
telecommunication; providing user access to global 
computer networks; providing access to databases; 
providing internet chatrooms; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; transmission of 
greeting cards online; message sending; computer 
aided transmission of messages and images; 
transmission of telegrams; transmission of digital 
files; electronic mail; providing online forums; 
videoconferencing services; rental of message 
sending apparatus; rental of access time to global 
computer networks; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; rental of telephones; 
rental of facsimile apparatus; radio broadcasting; 
communications by fiber [fibre] optic networks; 
cellular telephone communication; communications 
by computer terminals; satellite transmission; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; facsimile transmission; paging services 
[radio, telephone or other means of electronic 
communication]; teleconferencing services; telex 
services; voice mail services; telecommunications 
routing and junction services; telegraph services; 
telephone services.

Class: 45 סוג: 45

Marriage agencies; detective agencies; night guards; 
adoption agency services; arbitration services; rental 
of safes; embalming services; undertaking; lost 
property return; releasing doves for special 
occasions; genealogical research; legal research; 
security consultancy; intellectual property 
consultancy; monitoring intellectual property rights for 
legal advisory purposes; monitoring of burglar and 
security alarms; crematorium services; licensing of 
intellectual property; licensing of computer software 
[legal services]; organization of religious meetings; 
opening of security locks; guards; planning and 
arranging of wedding ceremonies; missing person 
investigations; litigation services; baby sitting; pet 
sitting; baggage inspection for security purposes; 
inspection of factories for safety purposes; evening 
dress rental; rental of fire extinguishers; clothing 
rental; rental of fire alarms; registration of domain 
names [legal services]; personal background 
investigations; fire-fighting; escorting in society 
[chaperoning]; horoscope casting; copyright 
management; dating services; alternative dispute 
resolution services; house sitting; mediation; 
funerals; on-line social networking services; personal 
body guarding.

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

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

Name: Globalone Management Group Limited

Address: MDE's Building, 1st Floor, P.O. Box 3169, PMB 
257, Road Town, VG1110 Tortola, Virgin Islands

(VG A private company limited by shares)

Russian Federation, 25/11/2014, No. 2014739480 רוסיה, 25/11/2014, מספר 2014739480

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 277785 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1262766 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets for sports; spectacles, goggles for 
sports, sunglasses; software, including software for 
games; printers; portable electronic devices for voice, 
video, data and image communication; audio 
apparatus, radios, CD readers/burners, audio DVD 
readers/burners, digital readers/recorders, 
loudspeakers, synthesizers, amplifiers, stereo 
systems, disk readers, graphic equalisers, radio 
alarm clocks, headphones, earphones, microphones, 
television sets, video cameras, telephones, mobile 
phones, smartphones, carrying cases for mobile 
phones; answering machines, navigation systems for 
cars, electronic systems for collection of tolls, 
computer keyboards, computer mice, readers for CD-
ROMs, electronic calculators, encoded cards, 
including magnetic cards and cards with integrated 
circuits, in particular for financial use; bancomat, 
credit cards, debit cards, memory cards; mouse 
mats; signalling whistles for sports purposes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sports clothing and 
sports shoes; waterproof clothing and footwear; 
underwear; belts; silk handkerchiefs; gloves, swim 
suits, swimming trunks, beachwear, beach footwear, 
ski boots, tops, berets, bandanas; blouses, 
gymnastic clothing, overcoats, collars, dressing 
gowns, footwear, fur stoles, boots for sports, hosiery, 
jackets, ties, aprons, overcoats, trousers, pullovers, 
sashes for wear, shawls, undershirts, skirts, mules, 
flip flops, tights, men's suits, sweatshirts, T-shirts, 
polo shirts, gilets, blousons, socks, tracksuits; 
pelisses.

ה' תמוז תשע"ז - 27229/06/2017



Class: 28 סוג: 28

Playing cards, electronic apparatus for practising 
golf; archery equipment, weight lifting belts, billiard 
tables, board games, sleds, toboggans, body building 
equipment, fitness training apparatus, cycling gloves, 
elbow pads, protective fencing gloves; fencing 
weapons; golf gloves, fencing gloves, football gloves 
and karate gloves; golf clubs; strings for rackets; ice 
skates; knee guards; snowboards; windsurfing 
boards; frisbees; sports nets; protective straps for 
playing sports; rackets; equipment for physical 
rehabilitation; skateboards; roller skates; skis; 
starting blocks for sports; table tennis tables; 
apparatus for launching tennis balls; wax for skis; 
discuses; balls for sport of any kind; balls; beach 
balls; plush toys.

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting of television programmes, television 
broadcasting (live or recorded); mobile 
radiotelephony; news agency services; transmission 
of a commercial site on the internet; broadcasting 
radio and television programmes via the internet; 
satellite transmission of sporting events; email 
services; providing user access to the internet.

Class: 41 סוג: 41

Organisation of exhibitions for cultural or educational 
purposes; entertainment provided during or relating 
to sporting events; organisation of sporting and 
cultural activities and events; organisation of real or 
virtual sporting competitions; providing sports 
facilities; booking of seats for sporting shows and 
events; timing of sporting events; providing sporting 
results; providing information relating to sport and 
sporting events; statistical information relating to 
sporting results and audience ratings for sporting 
competitions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/02/2015, No. 013758891 האיחוד האירופי, 20/02/2015, מספר 013758891

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, light yellow, dark yellow, orange, red, 
light red, violet, light blue, light green and dark green.

 Owners

Name: COMITATI OLIMPICI EUROPEI

Address: Via Della Pallacanestro, 19, I-00135 ROMA 
(RM), Italy

(Italy Comitato)
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ARTIA

Trade Mark No. 277827 מספר סימן

Application Date 30/08/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: LifeCell Corporation

Address: One Millennium Way, Branchburg, 08876, New 
Jersey 08876, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

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

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, implants 
consisting of non-living biological materials 
comprised of an acellular porcine mesh for use in the 
surgical repair of soft tissues; human allograft tissue; 
processed human donor skin for tissue regeneration 
and reconstruction.

תכשירים רפואיים, קרי, שתלים המורכבים מחומרים ביולוגיים 
שאינם מהחי הכוללים תאי רשת מחזירים לשימוש כירורגי 

לתיקון של רקמות רכות; רקמות מבני אדם; עור מעובד מתורם 
אנושי עבור התחדשות ושחזור של רקמות.                           
                                                                                    

                                                

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus, namely, surgical 
instruments, medical apparatus and instruments in 
the field of tissue repair and transplantation; human 
tissue for transplantation purposes.

התקנים כירורגיים ורפואיים, קרי, מכשירים כירורגיים ורפואיים 
בתחום של תיקון והשתלת רקמות רקמות של בני אדם למטרות 
השתלה.                                                                         

                                                                        

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

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

U.S.A., 09/04/2015, No. 86/592,504 ארה"ב, 09/04/2015, מספר 86/592,504

Class: 5 סוג: 5

Human allograft tissue. processed human donor skin 
for tissue regeneration and reconstruction

רקמות עור מבני אנוש; עור מעובד של תורם בן אנוש לחידוש 
והחיאת רקמות                                                       

Class: 10 סוג: 10

Human tissue for transplantation purposes ריקמת אנוש להחלפת עור                                         
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Trade Mark No. 277845 מספר סימן

Application Date 01/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: My Baby Ltd. שם: מיי בייבי בע"מ

Address: P.O.B. 1037, Yarka, 24967, I.Z. Yarka, Israel כתובת : ת.ד. 1037, ירכא, 24967, א.ת כפר ירכא, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bahar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business and commercial management of shopping 
centers; retail or wholesale sale services for clothing, 
footwear, furniture, toys and games, toiletries and 
other products all related to pregnancy, birth, 
parenting, babies and children; all included in class 
35. 

ניהול עסקי ומסחרי של מרכזי קניות; שרותי מכירות קמעוניות 
או סיטוניות של ביגוד, מנעלים, רהיטים, צעצועים ומשחקים, 
מוצרי טואלטיקה ומוצרים נוספים הקשורים כולם להריון, לידה, 
הורות, תינוקות וילדים; הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Organization of games and competitions; conducting 
entertainment events, cultural events, sports events, 
educational events and other entertainment and 
cultural activities; organization and presentation of 
shows, competitions, games, concerts and 
entertainment events; amusement parks and 
providing play facilities for children; all included in 
class 41. 

ארגון משחקים ותחרויות; עריכת אירועי בידור, אירועי תרבות, 
אירועי ספורט, אירועים חינוכיים ופעילויות בידוריות ותרבותיות 

אחרות; ארגון והצגה של מופעים, תחרויות, משחקים, 
קונצרטים ואירועי בידור; גני שעשועים והעמדת מתקני 

שעשועים לילדים; הנכללים כולם בסוג 41.                             
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My Baby - Kids Airport - Love Everywhere

Trade Mark No. 277846 מספר סימן

Application Date 01/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: My Baby Ltd. שם: מיי בייבי בע"מ

Address: P.O.B. 1037, Yarka, 24967, I.Z. Yarka, Israel כתובת : ת.ד. 1037, ירכא, 24967, א.ת כפר ירכא, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bahar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business and commercial management of shopping 
centers; retail or wholesale sale services for clothing, 
footwear, furniture, toys and games, toiletries and 
other products all related to pregnancy, birth, 
parenting, babies and children; all included in class 
35. 

ניהול עסקי ומסחרי של מרכזי קניות; שרותי מכירות קמעוניות 
או סיטוניות של ביגוד, מנעלים, רהיטים, צעצועים ומשחקים, 
מוצרי טואלטיקה ומוצרים נוספים הקשורים כולם להריון, לידה, 
הורות, תינוקות וילדים; הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Organization of games and competitions; 
administration of entertainment events, cultural 
events, sports events, educational events and other 
entertainment and cultural activities; organization and 
presentation of shows, competitions, games, 
concerts and entertainment events; amusement 
parks and providing  play facilities for children; all 
included in class 41. 

ארגון משחקים ותחרויות; עריכת  אירועי בידור, אירועי תרבות, 
אירועי ספורט, אירועים חינוכיים ופעילויות בידוריות ותרבותיות 

אחרות; ארגון והצגה של מופעים, תחרויות, משחקים, 
קונצרטים ואירועי בידור; גני שעשועים והעמדת מתקני 

שעשועים לילדים; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    

                          

ה' תמוז תשע"ז - 27729/06/2017



Trade Mark No. 277847 מספר סימן

Application Date 01/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: My Baby Ltd. שם: מיי בייבי בע"מ

Address: P.O.B. 1037, Yarka, 24967, I.Z. Yarka, Israel כתובת : ת.ד. 1037, ירכא, 24967, א.ת כפר ירכא, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bahar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business and commercial management of shopping 
centers; retail or wholesale sale services for clothing, 
footwear, furniture, toys and games, toiletries and 
other products all related to pregnancy, birth, 
parenting, babies and children; all included in class 
35. 

ניהול עסקי ומסחרי של מרכזי קניות; שרותי מכירות קמעוניות 
או סיטוניות של ביגוד, מנעלים, רהיטים, צעצועים ומשחקים, 
מוצרי טואלטיקה ומוצרים נוספים הקשורים כולם להריון, לידה, 
הורות, תינוקות וילדים; הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Organization of games and competitions;  conducting 
entertainment events, cultural events, sports events, 
educational events and other entertainment and 
cultural activities; organization and presentation of 
shows, competitions, games, concerts and 
entertainment events; amusement parks and 
providing  play facilities for children; all included in 
class 41. 

ארגון משחקים ותחרויות; עריכת  אירועי בידור, אירועי תרבות, 
אירועי ספורט, אירועים חינוכיים ופעילויות בידוריות ותרבותיות 

אחרות; ארגון והצגה של מופעים, תחרויות, משחקים, 
קונצרטים ואירועי בידור; גני שעשועים והעמדת מתקני 

שעשועים לילדים; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    

              

ה' תמוז תשע"ז - 27829/06/2017



Trade Mark No. 277848 מספר סימן

Application Date 01/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: My Baby Ltd. שם: מיי בייבי בע"מ

Address: P.O.B. 1037, Yarka, 24967, I.Z. Yarka, Israel כתובת : ת.ד. 1037, ירכא, 24967, א.ת כפר ירכא, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bahar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business and commercial management of shopping 
centers; retail or wholesale sale services for clothing, 
footwear, furniture, toys and games, toiletries and 
other products all related to pregnancy, birth, 
parenting, babies and children; all included in class 
35. 

ניהול עסקי ומסחרי של מרכזי קניות; שרותי מכירות קמעוניות 
או סיטוניות של ביגוד, מנעלים, רהיטים, צעצועים ומשחקים, 
מוצרי טואלטיקה ומוצרים נוספים הקשורים כולם להריון, לידה, 
הורות, תינוקות וילדים; הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Organization of games and competitions; conducting 
entertainment events, cultural events, sports events, 
educational events and other entertainment and 
cultural activities; organization and presentation of 
shows, competitions, games, concerts and 
entertainment events; amusement parks and 
providing  play facilities for children; all included in 
class 41. 

ארגון משחקים ותחרויות; עריכת אירועי בידור, אירועי תרבות, 
אירועי ספורט, אירועים חינוכיים ופעילויות בידוריות ותרבותיות 

אחרות; ארגון והצגה של מופעים, תחרויות, משחקים, 
קונצרטים ואירועי בידור; גני שעשועים והעמדת מתקני 

שעשועים לילדים; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    
                                                                                    

              

ה' תמוז תשע"ז - 27929/06/2017



RESERVE

Trade Mark No. 277853 מספר סימן

Application Date 01/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jeunesse Global Holdings, LLC 

Address: 650 Douglas Avenue, Suite 1020, Altamonte 
Springs FLORIDA, 32714, U.S.A.

(Florida 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: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; Dietary and 
nutritional supplements containing rice flour; 
Nutritional supplements in the form of gels; Protein 
dietary supplements; Protein supplement shakes; 
Vitamin and mineral supplements.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים; תוספים דיאטטיים ותזונתיים 
המכילים קמח אורז; תוספים תזונתיים בצורה של ג'ל; תוספים 
תזונתיים מחלבון; תוסף חלבון שייק; תוספי ויטמינים ומינרלים.  
                                                                                     

                                        

ה' תמוז תשע"ז - 28029/06/2017



DYNAMIC YIELD

Trade Mark No. 277861 מספר סימן

Application Date 02/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dynamic Yield LTD. שם: דינמיק אילד בע"מ

Address: 32 Ben Yehuda, TEL AVIV - YAFO, 6380501, 
Israel

כתובת : בן יהודה 32, תל אביב, 6380501, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Web site optimization; web site traffic optimization; 
business management; business management of on-
line stores .

אופטימיזציה של אתרי אינטרנט; ייעול העברת מידע באתרי 
אינטרנט;; ניהול עסקים;  ניהול עסקי של חנות אינטרנטית.      

              

Class: 42 סוג: 42

Software as a service [SaaS]; software development; 
updating of web sites; personalization of web site 
content; customization of computer software; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software.  

שירותי תוכנה; פיתוח תוכנה; עדכון אתרי אינטרנט; התאמה 
אישית של תוכן אתר אינטרנט; התאמה אישית של תוכנה; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 

וחומרת מחשב.                                                               
                                                                                    

                      

ה' תמוז תשע"ז - 28129/06/2017



Trade Mark No. 277862 מספר סימן

Application Date 02/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dynamic Yield LTD. שם: דינמיק אילד בע"מ

Address: 32 Ben Yehuda, TEL AVIV - YAFO, 6380501, 
Israel

כתובת : בן יהודה 32, תל אביב, 6380501, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Web site optimization; Web site traffic optimization; 
business management; business management of on-
line; stores ; all included in class 35

אופטימיזציה של אתרי אינטרנט; יעול העברת מידע באתרי 
אינטרנט;  ניהול עסקים;  ניהול עסקי של חנות אינטרנטית;  

הנכללים כולם בסוג 35                             

Class: 42 סוג: 42

Software as a service [SaaS]; Software development; 
Updating of web sites; personalization of web site 
content;  customization of computer software;  
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software .

שירותי תוכנה; פיתוח תוכנה; עדכון אתרי אינטרנט; התאמה 
אישית  של תוכן אתר אינטרנט; התאמה אישית של תוכנה ;  
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 

וחומרת מחשב.                                                               
                                                                                    

                      

ה' תמוז תשע"ז - 28229/06/2017



Trade Mark No. 277972 מספר סימן

Application Date 04/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1263523 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France Société en commandite par actions)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, travel bags, backpacks, satchels, school 
bags, school satchels, beach bags, shopping bags, 
garment bags (for travel), sports bags (other than 
those adapted to the products for which they are 
made), wheeled bags, carrier bags, purses, beggars' 
bags, saddlebags, shoe bags, bags (envelopes, 
pouches) of leather for packaging, wallets, coin 
purses, card cases (wallets), document holders, 
attaché cases, briefcases (leather goods), key cases 
(leather goods), trunks, suitcases, traveling sets, 
traveling trunks, sets and cases intended for toiletry 
articles (empty), vanity cases, clutch bags (evening 
handbags).

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

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

France, 08/12/2014, No. 144140062 צרפת, 08/12/2014, מספר 144140062

Class: 18 סוג: 18

ה' תמוז תשע"ז - 28329/06/2017



Trade Mark No. 277979 מספר סימן

Application Date 16/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0390774 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic coin or token-operated apparatus; talking 
machines; cash registers, calculating machines; 
extinguishing apparatus; spectacles.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and objects made of 
these materials or coated therewith (excluding 
cutlery, forks and spoons); jewelry, precious stones; 
timepieces and other chronometric instruments; 
trinkets, costume jewelry.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations thereof, articles made of these 
materials; skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Class: 24 סוג: 24

Bed and table covers; textile articles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including boots, shoes and slippers; 
stockings, hosiery, girdles and brassieres, bathing 
suits, gloves, trinkets, women's and men's belts, 
suspenders, lingerie, shirts and ties (except scarves, 
sashes for wear and stoles).

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
snap fasteners, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; wigs, hair pieces, natural, artificial 
and synthetic hair, hair bands, ringlets, hair clips, 
nets, hair nets, plaits and tresses of hair, hair curlers, 
hair holders, hair ornaments, hairstyles, headgear; 
cuff links.

ה' תמוז תשע"ז - 28429/06/2017



 Owners

Name: FIDRA S.A.

Address: 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, 
Luxembourg

(Luxembourg Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: Menachem Plaut 8, P.O.B. 94, Rehovot, 
7610002, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 7610002, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 28529/06/2017



Trade Mark No. 277985 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0982942 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLANCO GmbH + Co KG

Address: Flehinger Str. 59, 75038 Oberderdingen, 
Germany

(Germany GmbH + Co KG)

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: 11 סוג: 11

Sinks, also sink units and built-in sinks, as well as 
countertops with integrated sink units; basins, also 
wash basins and sink basins, as well as countertops 
with such integrated basins; bath tubs and shower 
trays; all aforesaid goods also in the form of plastic 
products; parts of the aforesaid goods.

Class: 20 סוג: 20

Formed parts made of plastic provided with fillers, as 
far as included in this class, namely, furniture parts 
and countertops; parts of the aforementioned goods.

ה' תמוז תשע"ז - 28629/06/2017



Trade Mark No. 277989 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1101573 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Poliform S.p.A.

Address: Via Montesanto, 28, I-22044 Inverigo, Como, 
Italy

(ITALY SOCIETA' PER AZIONI)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, furniture units for kitchen, kitchen racks, 
kitchen tables, chairs, furniture units for fitted 
kitchens.

ה' תמוז תשע"ז - 28729/06/2017



Trade Mark No. 277996 מספר סימן

Application Date 15/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240607 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for industrial purposes; chemical products 
for agriculture, horticulture and forestry; chemical 
substances for preserving foodstuffs; fertilizers; 
potassium salts, magnesium salts, sodium salts, raw 
salt, refined salt, de-icing salt, industrial and 
commercial salt, salt and salt mixtures for industrial 
purposes; salts (raw material), salts (fertilizers); salts 
for galvanic cells; salt for preserving, other than for 
foodstuffs.  

Class: 30 סוג: 30

Salt, spices; vinegar, sauces [condiments]; salt with 
condiments, micronutrients or vitamins; salt for 
preserving foodstuffs.  

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; additives for animal foodstuffs; salt 
licks; mineral licks, fodder.  

Class: 39 סוג: 39

Transportation logistics; packaging and storage of 
goods.

ה' תמוז תשע"ז - 28829/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue and white.

 Owners

Name: K+S Aktiengesellschaft

Address: Bertha-von-Suttner-Straße 7, 34131 Kassel, 
Germany

(Germany Stock Corporation under German Law)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 28929/06/2017



ברוויס

Trade Mark No. 278015 מספר סימן

Application Date 06/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADAMA AGAN LTD. שם: אדמה אגן בע"מ

Address: Northern Industrial Zone, P.O.B. 262, Ashdod, 
77102, Israel

כתובת : אזור תעשייה צפוני, ת.ד. 262, אשדוד, 77102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plant Growth Regulator מווסת צמיחה                       

ה' תמוז תשע"ז - 29029/06/2017



מיכל הקטנה והמפלצות

Trade Mark No. 278023 מספר סימן

Application Date 07/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: 7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and enrichment services, namely, 
providing ongoing television programs in the field of 
children via any media now known or hereafter 
developed including: television broadcast, internet, 
mobile and cellular phone and video on demand 
streaming; production of television  programs.

שירותי בידור והעשרה בתחום תוכן טלוויזיוני לילדים המועבר 
באמצעות כל מדיה הקיימת כיום ושתהיה קיימת בעתיד לרבות: 
טלוויזיה, אינטרנט, מובייל, סלולר ו- VOD ; הפקת תכניות 

טלוויזיה.                                                                         
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ORCHESTRA

Trade Mark No. 278063 מספר סימן

Application Date 09/09/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoos for babies ; hair conditioners for babies, 
flavorings [flavourings] for beverages [essential oils]; 
cotton balls for cosmetic purposes; cold creams [for 
cosmetic use]; cosmetics in the form of milks, lotions 
and emulsions; cotton wool and cotton sticks for 
cosmetic purposes; creams for cellulite reduction [for 
cosmetic use]; shower creams; bath creams; sun 
creams [for cosmetic use]; scented body lotions and 
creams; skin cleansing creams; perfumed creams 
[for cosmetic use]; cosmetic body creams; cosmetic 
creams for the skin; topical herbal creams for firming 
and enhancing breasts; dentifrices; scented room 
sprays; eau de parfum; toilet water; cosmetic creams 
and gels for the face, hands and body; almond oil; 
lavender oil for cosmetic use; cosmetic oils; essential 
oils for cosmetic purposes; baby oils [toiletries]; oils 
for perfumes and scents; almond milk for cosmetic 
purposes; cleansing milk; moisturizing milk; bath 
milk; pre-moistened cosmetic wipes; baby wipes [for 
cosmetic use]; sunscreen lotions [for cosmetic use]; 
after-sun lotions [for cosmetic use]; cosmetic creams 
and lotions for face and body care; baby lotions 
[toiletries]; cosmetic kits; perfumes and toilet water; 
non-medicated diaper rash ointments and lotions; 
pomades for cosmetic purposes; baby powder 
[toiletries]; toiletries; sachets for perfuming linen; 
cosmetic skin fresheners; cosmetic preparations for 
dry skin during pregnancy; toilet soap; liquid soap for 
body washing; liquid bath soap; scented fabric 
refresher sprays; beauty serums; non-medicated skin 
serums; talcum powder, for toilet use; talcum powder 
[for cosmetic use]; cleaning pads impregnated with 
toilet preparations; all included in class 3

שמפו לתינוקות; מרככי שיער לתינוקות, חומרי טעם למשקאות 
[שמנים אתריים], כדורי צמר גפן לצרכים קוסמטיים; קרמים 
קרים [לשימוש קוסמטי]; מוצרי קוסמטיקה בצורת חלב, 
תרחיצים ותחליבים; צמר גפן ומקלוני צמר גפן לצרכים 

קוסמטיים; קרמים להפחתת צלוליט [לשימוש קוסמטי]; קרמים 
למקלחת; קרמים לאמבטיה; קרמים לשיזוף [לשימוש קוסמטי]; 
קרמים ותחליבים מבושמים לגוף; קרמים לניקוי העור; קרמים 
מבושמים [לשימוש קוסמטי]; קרמים קוסמטיים לגוף; קרמים 
קוסמטיים לעור; קרמים מעשבי מרפא לטיפול מקומי למיצוק 
והגדלת החזה; משחת שיניים; תרסיסים מבשמי אוויר; בושם; 
מי בושם; קרמים וג'לים קוסמטיים לפנים, לידיים ולגוף; שמן 

שקדים; שמן לבנדר לשימוש קוסמטי; שמנים קוסמטיים; שמנים 
אתריים לצרכים קוסמטיים; שמנים לתינוקות [תמרוקים]; 

שמנים לבשמים; חלב שקדים למטרות קוסמטיות; חלב ניקוי; 
חלב לחות; חלב אמבטיה; מגבונים קוסמטיים לחים; מגבונים 

לחים לתינוק [לשימוש קוסמטי]; תחליבים מסנני קרינה 
[לשימוש קוסמטי]; תחליבים לאחר שיזוף [לשימוש קוסמטי]; 
קרמים ותרחיצים קוסמטיים לטיפול בפנים ובגוף; תרחיצים 

לתינוקות [תמרוקים]; ערכות קוסמטיות; בשמים ומי תמרוקים; 
משחות ותחליבים לא רפואיים לטיפול בחררה; משחות בשמים 

למטרות קוסמטיות; אבקת פודרה לתינוקות [תמרוקים]; 
תמרוקים; שקיקי בישום לבישום מצעים; מרענני עור קוסמטיים; 
תכשירים קוסמטיים לטיפול בעור יבש בתקופת ההריון; סבון 
תמרוקים; סבון נוזלי לגוף; סבון אמבטיה נוזלי; תרסיסים 
מבושמים לרענון בדים; סרום לטיפול קוסמטי; סרומים לא 
רפואיים לעור; אבקת טלק לשימוש לרחצה; אבקת טלק 

[לשימוש קוסמטי]; כריות ניקוי ספוגות בתכשירי תמרוקים; 
הנכללים כולם בסוג 3                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear and headgear for 
babies, toddlers and children ; Hosiery for babies, 
toddlers and children ; Underwear; layettes [clothing]; 
cloth bibs; baby bunting [clothing]; Socks; stockings; 
tights; gloves, mittens, scarfs; collar protectors; neck 
warmers; shoulder wraps [clothing]; mufflers 
[clothing]; chasubles; shawls; mantillas; aprons; 
plastic aprons; bibs, not of cloth or paper; babies' 
bibs of plastic; neckerchiefs; ear muff's [clothing]; 
turbans; bandanas [neckerchiefs]; braces for clothing 
[suspenders]; belt, neckties; bow ties; maternity 
lingerie; maternity sleepwear; maternity clothing; 
maternity bands [clothing]; pocket squares [clothing]; 
costumes for use in children's dress up play; dance 
clothing; all included in class 25

פריטי לבוש, הנעלה וכיסויי ראש לתינוקות, פעוטות וילדים; 
גרביים ולבנים לתינוקות, פעוטות וילדים; דברי הלבשה 

תחתונים; מערכת לצרכי תינוקות [הלבשה]; סינרי בד; סרבלי 
שינה לתינוקות [פריטי הלבשה]; גרביים; גרביונים; מכנסיים 
צמודים (טייטס); כפפות, כסיות, צעיפים; מגני צווארון; מחממי 
צוואר; שאלים [ביגוד]; צעיפים [הלבשה]; גלימות כומר; רדידים; 
מטפחות ראש;  סינרים (הלבשה); סינרי פלסטיק; סינרים, לא 
מבד או מנייר; סינרי פלסטיק לתינוקות; צעיפים לצוואר; כיסויי 
אוזניים [הלבשה]; טורבנים; מטפחות צוואר [בנדנות]; ביריות; 
חגורה, עניבות; עניבות פרפר; הלבשה תחתונה לתקופת 

ההריון; בגדי שינה לתקופת ההריון; בגדי הריון; חגורות הריון 
[ביגוד]; כיסים [ביגוד]; חליפות תחפושות ילדים; בגדי מחול; 

הנכללים כולם בסוג 25                                                      
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Class: 28 סוג: 28

Playing cards; play balloons; infant development 
toys; action toys for cribs; plastic toys; soft sculpture 
plush toys; inflatable toys; construction toys; multiple 
activity toys for children; wind-up walking toys; 
clockwork toys made of plastic; clockwork toys made 
of metal; action toys; talking toys; sandbox toys; baby 
toys; bath toys; sand toys; stuffed toys; bendable 
toys; crib mobiles [toys]; mobiles [toys]; mobiles for 
children; roller skates; plush toys; plastic character 
toys; rubber character toys; dolls; jigsaw puzzles; 
skittles [games]; rackets; children's multiple activity 
tables [playthings]; play mats for use with toy 
vehicles [playthings]; play mats incorporating infant 
toys [playthings]; spinning tops [toys]; scooters [toys]; 
toy vehicles; yo-yos; accessories for dolls; toy 
animals; party favors in the nature of small toys; balls 
for games; beach balls; marbles for games; playing 
balls; soap bubbles [toys]; rocking horses; cases for 
play accessories; skipping ropes; dice; rattles for 
babies; baby rattles incorporating teething rings; 
parlor games; squeeze toys; ride-on toys; push toys; 
electric action toys; electronic action toys; crib toys; 
kaleidoscopes; toy xylophones; toy masks; costume 
masks; toy furniture; swing sets; slides [playthings]; 
trampolines; play tunnels; all included in class 28.

קלפי משחק; בלוני משחק; צעצועי התפתחות פעוטות; צעצועי 
פעולה לעריסות; צעצועי פלסטיק; בובות מילוי רכות לפיסול; 
צעצועים מתנפחים; צעצועי בנייה; צעצועים רב תכליתיים 

לילדים; צעצועים מתהלכים עם מנגנוני מתיחה; צעצועי הפעלה 
מכנית העשויים מפלסטיק; צעצועי הפעלה מכנית העשויים 
ממתכת; צעצועי פעולה; צעצועים מדברים; צעצועי ארגז חול; 
משחקי תינוקות; צעצועי אמבטיה; צעצועי חול; בובות פרווה; 
צעצועים הניתנים לכיפוף; צעצועים ניידים לעריסות [צעצועים]; 
מוביילים [צעצוע]; צעצועי מובייל לילדים; גלגיליות; בובות 
ממולאות; צעצועי דמויות מפלסטיק; צעצועי דמויות מגומי; 

בובות; משחקי הרכבה (פאזלים); כדורת [משחקים]; מחבטים; 
שולחנות ריבוי פעילויות לילדים [צעצועים]; שטיחוני משחק 
לשימוש עם רכבי צעצוע [דברי צעצוע]; שטיחוני משחק 

המשולבים יחד עם צעצועי פעוטות [דברי צעצוע]; סביבונים 
[צעצועים]; קורקינטים [צעצועים]; מכוניות צעצוע; יו-יו (יויו); 
אביזרים לבובות; חיות צעצוע; פריטי שי למסיבות [צעצועים 
קטנים]; כדורים למשחק; כדורי חוף; גולות משחק; כדורי 
משחק; בועות סבון [צעצועים]; סוסי נדנדה (צעצועים); 
קופסאות לאביזרי משחק; חבלי קפיצה; קוביות; רעשנים 

לתינוקות; רעשני תינוקות עם טבעות נשיכה; משחקי טרקלין; 
צעצועים נסחטים; צעצועי רכיבה; צעצועי דחיפה; צעצועי פעולה 

חשמליים; צעצועי פעולה אלקטרוניים; צעצועים לעריסות; 
קליידסקופ; קסילופוני צעצוע; מסיכות [משחקים]; מסיכות 

לתחפושות; ריהוט צעצוע; ערכות נדנדה; מגלשים [צעצועים]; 
טרמפולינות; מנהרות משחק; הנכללים כולם בסוג 28.           
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 Owners

Name: Orchestra-Premaman

Address: 200 avenue des Tamaris, Saint-Aunes, 34130, 
France

(French Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Wholesale or retail services for clothing, footwear 
and headgear products for babies, toddlers and 
children, childcare products, furniture items for 
babies, toddlers and children, bed linen, bath linen, 
linen and linen tables for babies, toddlers and 
children, maternity wear, nursing equipment and 
accessories, games, and toys for toddlers and 
children, car seats, strollers, cosmetics and toiletries 
for babies, toddlers, children and pregnant women; 
Online retail stores services for clothing, footwear 
and headgear products for babies, toddlers and 
children, childcare products, furniture items for 
babies, toddlers and children, bed linen, bath linen, 
linen and linen tables for babies, toddlers and 
children, maternity wear, nursing equipment and 
accessories, games, and toys for toddlers and 
children, car seats, strollers, cosmetics and toiletries 
for babies, toddlers, children and pregnant women; 
advertising in all communication media; 
Dissemination of advertising matter; Direct mail 
advertising; Organization of exhibitions for 
commercial purposes; business administration 
services for the processing of sales made on the 
Internet; administration of business affairs; business 
management; organization, operation and 
supervision of customer loyalty schemes; business 
strategy development services; publicity and sales 
promotion services; Internet advertising services; 
computerized on-line ordering services; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes.; Business advisory services relating to the 
operation of franchises or outlet network; Business 
advisory services relating to the establishment and 
operation of franchises or outlet network; on-line 
advertising on a computer network; advertising 
services provided via the Internet; Arranging and 
conducting of promotional and marketing events; 
organization of exhibitions and events for commercial 
or advertising purposes; Promotional services; 
compilation and systemization of information into 
computer databases; Opinion polling; statistical 
information; computerized file management; business 
management and organization consultancy; sales 
promotions at point of purchase or sale, for others; all 
included in class 35

שרותי מכירות סיטוניות או קמעוניות של מוצרי הלבשה, הנעלה 
וכיסויי ראש לתינוקות, ילדים קטנים  וילדים, מוצרים לטיפול 
בילדים, פריטי ריהוט לתינוקות, ילדים קטנים וילדים, מצעים, 
כלי מיטה, מצעי אמבט, אריגי פשתן ומפות שולחן לתינוקות, 
ילדים קטנים וילדים, בגדי הריון, מכשירי ואביזרים להנקה, 
משחקים, וצעצועים לילדים קטנים וילדים, מושבי ילדים 
במכוניות, עגלות תינוקות, מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים 

לתינוקות, ילדים קטנים, ילדים, ונשים הרות; שירותים מקוונים 
של חנויות קמעוניות למוצרי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש 

לתינוקות, ילדים קטנים וילדים, מוצרים לטיפול בילדים, פריטי 
ריהוט לתינוקות, ילדים קטנים וילדים, מצעים, כלי מיטה, מצעי 
אמבט, אריגי פשתן ומפות שולחן לתינוקות, ילדים קטנים, 
וילדים, בגדי הריון, מכשירי ואביזרים להנקה, משחקים, 

וצעצועים לילדים קטנים וילדים, מושבי ילדים במכוניות, עגלות 
תינוקות, מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים לתינוקות, ילדים קטנים, 
ילדים, ונשים הרות; פרסום בכל אמצעי התקשורת; הפצת 
חומרי פרסום; דיוור ישיר; ארגון תערוכות למטרות מסחר; 

שירותי ניהול עסקים לצורכי מכירות ועסקאות המתבצעות דרך 
רשת האינטרנט; ניהול עניינים עסקיים; ניהול עסקים; ארגון, 
ביצוע ופיקוח על תכניות נאמנות לקוחות; שירותי פיתוח 
אסטרטגיה עסקית; שירותי פרסום וקידום מכירות; שירותי 

פרסומת באינטרנט; שירותים ממוחשבים של הזמנות מקוונות; 
פרסום מוצרים באמצעי התקשורת למטרות קמעונאיות; שירותי 
ייעוץ עסקי בנושאי ניהול של זכיונות או רשת חנויות עודפים; 
שירותי ייעוץ עסקי בנושאי הקמה וניהול של זכיונות או רשת 
חנויות עודפים; פרסום מקוון ברשת מחשבים; פרסום שירותים 
הניתנים דרך האינטרנט; ארגון וניהול של אירועי קידום ושיווק; 
ארגון תערוכות, ואירועים למטרות מסחריות ופרסומיות; שירותי 
קידום מכירות; ההדרה וארגון שיטתי של מידע בתווך מסדי 

נתונים ממוחשבים; משאל דעת קהל; אספקת מידע סטטיסטי; 
ניהול קבצים ממוחשבים; מינהל עסקים וייעוץ ארגוני; קידום 

מכירות בנקודות רכישה, עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 35  
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PREMAMAN

Trade Mark No. 278068 מספר סימן

Application Date 09/09/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Boxes of leather or leather board; vanity cases, not 
fitted; trunks [luggage]; train cases; carrying cases; 
portmanteaux; vanity cases sold empty; cosmetic 
cases sold empty; umbrellas for children; beach 
umbrellas; small clutch purses [handbags]; pouches 
of leather; coin purses, not of precious metal; valises; 
small suitcases; infant carriers worn on the body; 
sling bags for carrying infants; slings for carrying 
infants; bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; beach bags; travelling bags [leatherware]; 
knitted bags, not of precious metal; pouch baby 
carriers; multi-purpose purses [handbags]; nappy 
bags; flexible bags for garments; shoulder bags; 
rucksacks; rucksacks on casters; travelling sets 
[leatherware].

קופסאות מעור או מעור מלאכותי; תיבת איפור לא מצויידת; 
תיבות [מטען]; מזוודות בעלות תאים; מזוודות נגררות; מזוודות; 

תיבות תמרוקים הנמכרות ריקות; קופסאות קוסמטיקה 
הנמכרות ריקות; מטריות לילדים; מטריות חוף; ארנקי יד קטנים 
ללא רצועות [תיקי יד]; נרתיקי עור; ארנקי מטבעות, לא של 
מטבעות יקרות; מזוודות; מזוודות קטנות; מינשא לפעוטות 

המולבש על הגוף; מתלים לנשיאת תינוקות; מנשאים לנשיאת 
תינוקות; תיקים [מעטפות, שקיות] מעור לאריזה; תיקי חוף; 
תיקי נסיעה [עור]; תיקים סרוגים, שאינם ממתכת יקרה; 

מנשאים (לנשיאת תינוקות); ארנקים רב שימושיים [תיקי יד]; 
תיקי חיתולים להחלפה; תיקים גמישים לפריטי לבוש; תיקי 

כתף; תרמילי גב; תרמילים על גלגלים; ערכות נסיעה [מעור]."   
                                                                                     
                                                                                    

            

Class: 24 סוג: 24

Bath linen, except clothing; bed linen; table linen of 
textile; household linen; fabrics for textile use; crib 
canopies; bed canopies; curtain holders of textile 
material; mattress covers; handkerchiefs of textile; 
mosquito nets; ticks [mattress covers]; furniture 
coverings of textile; small curtains made of textile 
materials; curtains of textile or plastic; cotton fabrics; 
burp cloths, not of paper; labels of cloth; diaper 
changing cloths for babies

מוצרי טקסטיל לאמבטיה, למעט בגדים; מצעים, כלי מיטה; 
מפות בד לשולחן; מטליות פשתן למשק בית; אריגים לשימוש 
בטקסטיל; חופות לעריסות; אפריונים למיטה; מחזיקי וילונות 
מחומרי טקסטיל; כיסויי מזרון (סדינים); ממחטות בד; כילות 
נגד יתושים; כיסויים למזרונים; כיסויי בד לרהיטים; וילונות 

קטנים עשויים טקסטיל; וילונות מבד או פלסטיק; אריגי כותנה; 
מטליות לא מנייר לניקוי פליטות של תינוקות; תוויות בד; 

מטליות להחלפת חיתולים לתינוקות.                                   
                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 29529/06/2017



 Owners

Name:  Orchestra-Premaman Belgium

Address: Chaussée de Haecht 1475, Brussels, 1130, 
Belgium

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Wholesale or retail services for clothing, footwear 
and headgear products for babies, toddlers and 
children, childcare products, furniture items for 
babies, toddlers and children, bed linen, bath linen, 
linen and linen tables for babies, toddlers and 
children, maternity wear, nursing equipment and 
accessories, games, and toys for toddlers and 
children, car seats, strollers, cosmetics and toiletries 
for babies, toddlers, children and pregnant women; 
Online retail stores services for clothing, footwear 
and headgear products for babies, toddlers and 
children, childcare products, furniture items for 
babies, toddlers and children, bed linen, bath linen, 
linen and linen tables for babies, toddlers and 
children, maternity wear, nursing equipment and 
accessories, games, and toys for toddlers and 
children, car seats, strollers, cosmetics and toiletries 
for babies, toddlers, children and pregnant women; 
advertising in all communication media; 
Dissemination of advertising matter; Direct mail 
advertising; Organization of exhibitions for 
commercial purposes; business administration 
services for the processing of sales made on the 
Internet; administration of business affairs; business 
management; organization, operation and 
supervision of customer loyalty schemes; business 
strategy development services; publicity and sales 
promotion services; Internet advertising services; 
computerized on-line ordering services; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes; Business advisory services relating to the 
operation of franchises or outlet network;-Business 
advisory services relating to the establishment of 
franchises or outlet network; on-line advertising on a 
computer network; advertising services provided via 
the Internet; Arranging and conducting of promotional 
and marketing events; organization of exhibitions and 
events for commercial or advertising purposes; 
Promotional services; compilation and systemization 
of information into computer databases; Opinion 
polling; statistical information; computerized file 
management; business management and 
organization consultancy; sales promotions at point 
of purchase or sale, for others

שרותי מכירות סיטוניות או קמעוניות של מוצרי הלבשה, הנעלה 
וכיסויי ראש לתינוקות, ילדים קטנים וילדים, מוצרים לטיפול 
בילדים, פריטי ריהוט לתינוקות, ילדים קטנים וילדים, מצעים, 
כלי מיטה, מצעי אמבט, אריגי פשתן ומפות שולחן לתינוקות, 
ילדים קטנים וילדים, בגדי הריון, מכשירי ואביזרים להנקה, 
משחקים, וצעצועים לילדים קטנים וילדים, מושבי ילדים 
במכוניות, עגלות תינוקות, מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים 

לתינוקות, ילדים קטנים, ילדים, ונשים הרות; שירותים מקוונים 
של חנויות קמעוניות למוצרי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש 

לתינוקות, ילדים קטנים וילדים, מוצרים לטיפול בילדים, פריטי 
ריהוט לתינוקות, ילדים קטנים וילדים, מצעים, כלי מיטה, מצעי 
אמבט, אריגי פשתן ומפות שולחן לתינוקות, ילדים קטנים, 
וילדים, בגדי הריון, מכשירי ואביזרים להנקה, משחקים, 

וצעצועים לילדים קטנים וילדים, מושבי ילדים במכוניות, עגלות 
תינוקות, מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים לתינוקות, ילדים קטנים, 
ילדים, ונשים הרות; פרסום בכל אמצעי התקשורת; הפצת 
חומרי פרסום; דיוור ישיר; ארגון תערוכות למטרות מסחר; 

שירותי ניהול עסקים לצורכי מכירות ועסקאות המתבצעות דרך 
רשת האינטרנט; ניהול עניינים עסקיים; ניהול עסקים; ארגון, 
ביצוע ופיקוח על תכניות נאמנות לקוחות; שירותי פיתוח 
אסטרטגיה עסקית; שירותי פרסום וקידום מכירות; שירותי 

פרסומת באינטרנט; שירותים ממוחשבים של הזמנות מקוונות; 
פרסום מוצרים באמצעי התקשורת למטרות קמעונאיות; שירותי 
ייעוץ עסקי בנושאי ניהול של זכיונות או רשת חנויות עודפים; 
שירותי ייעוץ עסקי בנושאי הקמה וניהול של זכיונות או רשת 
חנויות עודפים; פרסום מקוון ברשת מחשבים; פרסום שירותים 
הניתנים דרך האינטרנט; ארגון וניהול של אירועי קידום ושיווק; 
ארגון תערוכות, ואירועים למטרות מסחריות ופרסומיות; שירותי 
קידום מכירות; ההדרה וארגון שיטתי של מידע בתווך מסדי 

נתונים ממוחשבים; משאל דעת קהל; אספקת מידע סטטיסטי; 
ניהול קבצים ממוחשבים; מינהל עסקים וייעוץ ארגוני; קידום 

מכירות בנקודות רכישה, עבור אחרים.                                 
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לאס
LAS

Trade Mark No. 278071 מספר סימן

Application Date 09/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: leor allen hertz שם: ליאור אלן הרץ

Address: arotem 56, P.O.B. 1056, PARDESIYYA, 42815, 
HASHARON, Israel

כתובת : הרותם  56, ת.ד. 1056, פרדסיה, 42815, 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     
    

ה' תמוז תשע"ז - 29729/06/2017



Trade Mark No. 278117 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VITA INTERNATIONAL LIMITED

Address: Oldham Road, Middleton, Manchester M24 
2DB, United Kingdom

(UNITED KINGDOM Limited Liability)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

India rubber, guttapercha, balata, artificial rubber, 
artificial guttapercha and artificial balata; plastics in 
the form of sheets, blocks, rods or tubes, all for use 
in the manufacture; materials for packing, padding, 
stuffing, stopping or insulating; plastics in extruded 
forms; plastic for use in manufacture; nylon 
compounds and pellets for use in manufacture; 
polyester compounds for use in manufacture; 
thermoplastic rubber compounds for use in the 
injection moulding and extrusion industries; rubber 
compounds for use in the manufacturing industries; 
latex rubber; cushioning materials made from natural 
rubber, synthetic rubber, latex rubber, guttapercha 
and plastics; all manufactured using tjhe Talalay 
process.

Class: 20 סוג: 20

Mattresses; pillows and cushions (not for surgical or 
curative purposes), bolsters and upholstery parts of 
furniture, all being made of foamed rubber, foamed 
plastics, latex rubber, and foamed materials; 
furniture; all manufactured using tjhe Talalay 
process.

Class: 22 סוג: 22

Materials for padding or stuffing; foamed materials for 
padding and stuffing; foam for upholstery, bedding 
and cushions; none of the aforementioned products 
of rubber, paper or plastic; all manufactured using 
tjhe Talalay process .

ה' תמוז תשע"ז - 29829/06/2017



Trade Mark No. 278134 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1264193 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Powerld Enterprises Co., Ltd.

Address: Building 1,Energy Industrial Zone, South of 
Neihuan Road, East of Gangwan Street, Nanshan 
District, Shenzhen, People's Republic of China

(China 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

Converters, electric; current rectifiers; reducers 
[electricity]; inverters [electricity]; lighting ballasts; 
transformers [electricity]; booster, namely pressure or 
voltage regulator; stabilized voltage supply electrical 
equipment or devices for providing stable alternating 
current or direct current;  electrical equipment or 
devices for providing low voltage power supply; 
regulating apparatus, electric.

ה' תמוז תשע"ז - 29929/06/2017



Trade Mark No. 278141 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264270 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 30029/06/2017



Class: 9 סוג: 9

Alll types of energy, consumption, flow and re-flow 
meters and components thereof; all kinds of 
electricity, heat, gas, water and pricing meters and 
components thereof; monitoring apparatus for meters 
and components thereof; calibration stations and 
components thereof; apparatus and computers for 
billing energy and related services provided by 
energy supply companies; energy control apparatus; 
apparatus for recording, transferring and processing 
measurement values and data, meters; calculators 
and computers; databases, namely hardware and 
software for organizing, storing and accessing data; 
hardware and software for storing data and for 
facilitating its recovery and archiving (warehouse 
software); computer memory, namely hardware and 
software for collecting and storing data; software, in 
particular for recording, transferring and processing 
data in energy supply networks, as well as for 
managing energy and energy customers, collection 
of data on energy and customers, the energy market 
and trade, the publication of reports on energy, billing 
and energy pricing, for the calculation and 
breakdown of energy costs, for the calculation and 
breakdown of taxes and administrative costs of the 
service provided to energy customers; electric and 
electronic installations for remote controlling, remote 
meter reading, remote metering and centralized 
remote controlling and components thereof, in 
particular units for billing and energy control, transfer, 
data processing and storage, calculators and 
computers; all types of programmable control units 
and switches; switch clocks; electric semiconductor 
components and components for microelectronics; 
printed circuit boards; permanent magnets; electrical 
installation components, namely switches, relays, 
transformers, distribution boards, connection 
terminals; housings for electric apparatus; scientific 
and electric indicator apparatus and instruments; 
apparatus for measuring, controlling and regulation 
for non-electrical quantities and components thereof; 
all kinds of apparatus for measuring, controlling and 
regulating heating, ventilation and air conditioning 
technology and components thereof, and other 
similar apparatus; flame controllers and UV sensors, 
smoke measuring apparatus and oxygen sensors; 
seal control apparatus for gas valves and their spare 
parts; automated installations for buildings and 
components thereof; fire, burglar and leak alarm 
devices, and detectors for such devices; video 
monitoring units; change machines for bank note 
checkers; telephony apparatus, such as pay phones 
(coins and cards); tax indicators and printers, call 
meters, pulse meters, with printers, and other similar 
apparatus; identification documents and magnetic 
encoded, optical encoded and chip cards.

ה' תמוז תשע"ז - 30129/06/2017



Class: 42 סוג: 42

Legal counseling and representation services; 
services of engineers, physicists, computer 
specialists and other highly qualified specialists, 
computer software development; planning and 
development of products for electrical engineering, 
electronics, information technology, optical, signaling 
and the construction of machines, also machines, 
apparatus and installations for the automation of 
buildings and machines and apparatus for the control 
and regulation of these installations, also machines, 
apparatus and installations for telecommunication 
and remote control, remote monitoring and remote 
management of equipment for telecommunication, 
also machines, apparatus and installations for credit 
authorization, billing and payment of goods and 
services, also devices for identification, 
authentication and cash-free payment; technical 
consultancy in the field of managing energy and 
energy customers, data collection on energy and 
customers, the energy market and trade, information 
on energy, billing and energy pricing, calculation and 
breakdown of energy costs; scientific analyzes of 
energy data; development, updating and 
maintenance of software in the field of energy 
management and energy customers, data collection 
on energy and on customers, the energy market and 
trade, information on energy, billing and energy 
pricing, calculation and breakdown of energy costs; 
technical facility planning in the field of managing 
energy and energy customers, data collection on 
energy and customers, the energy market and trade, 
information on energy, billing and energy pricing, 
calculation and breakdown of energy costs, namely 
establishment of specifications; establishing technical 
expert opinions in the field of data collection (on 
energy, customers, the energy market and trade); 
accreditation, certification, technical control, 
performance of technical or scientific tests by 
sampling equipment, apparatus and installations in 
the field of managing energy and energy customers, 
data collection on energy and customers, the energy 
market and trade, information on energy, billing and 
energy pricing, calculation and breakdown of energy 
costs; fraud and violation detection in the field of 
energy management and energy customers, data 
collection on energy and on customers, the energy 
market and trade, information on energy, billing and 
energy pricing, calculation and breakdown of energy 
costs; technical planning of point-of-sale facilities.

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

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

Switzerland, 08/10/2014, No. 668237 שוויץ, 08/10/2014, מספר 668237

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 30229/06/2017



 Owners

Name: Landis+Gyr AG

Address: Theilerstrasse 1, CH-6301 Zug, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

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

ה' תמוז תשע"ז - 30329/06/2017



Trade Mark No. 278150 מספר סימן

Application Date 18/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264351 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors and gates; door and gate sections; openable 
wall sections, door leaves, door frames and door 
panels; lines (wire) and rails; sealing frames and 
protective frames; non-electric locking devices; 
hinges, fittings and springs (non-electric); roller 
shutters; parts and components of the 
aforementioned goods; all the aforementioned goods 
consisting of or mainly consisting of metal.

Class: 7 סוג: 7

Electric, pneumatic and hydraulic door openers and 
closers; electric motors for doors and gates; parts 
and components of the aforementioned goods.

Class: 9 סוג: 9

Door locks (electric); electronic door and gate 
regulating, control and operating systems; sensor 
units and light signal installations; control and 
monitoring devices, in particular for doors and gates; 
parts and components of the aforementioned goods.

Class: 19 סוג: 19

Doors and gates; door sections; openable wall 
sections, door leaves, door frames and door panels; 
lines and rails; sealing frames and protective frames; 
roller shutters; parts and components of the 
aforementioned goods; all the aforementioned goods 
consisting mostly of non-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)

European Union, 19/12/2014, No. 013596655 האיחוד האירופי, 19/12/2014, מספר 013596655

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 19 סוג: 19

ה' תמוז תשע"ז - 30429/06/2017



 Owners

Name: ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Address: Box 131, SE-261 22 Landskrona, Sweden

(Sweden Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 30529/06/2017



Trade Mark No. 278160 מספר סימן

Application Date 09/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0766533 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wendel GmbH & Co. KG Schuhproduktionen 
International

Address: Sinalcostr. 1, 32758 Detmold, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

ה' תמוז תשע"ז - 30629/06/2017



Trade Mark No. 278163 מספר סימן

Application Date 06/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1136875 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wendel GmbH & Co. KG Schuhproduktionen 
International

Address: 32758 Sinalcostr.1, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, not included in other classes); trunks 
and traveling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks.

ה' תמוז תשע"ז - 30729/06/2017



ביזבוקס
BIZBOX

Trade Mark No. 278195 מספר סימן

Application Date 16/09/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone switchboards; 
telephone exchange apparatus; automatic telephone 
dialers; telephones; telecommunications 
switchboards; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound, images and data; computer 
network hubs, switches and routers; computer 
servers; Internet servers; network servers; 
communications servers [computer hardware]; 
backup drives for computers; electronic mail servers; 
data storage apparatus; data communication 
apparatus and instruments; computer apparatus; 
communications computers; computer memory 
devices; software, firmware and hardware, including:  
software for computer telephony,  communications 
software, computer hardware and software for 
providing secure remote access to computer and 
communication networks,  computer hardware and 
software, computer firewall software; e-mail security 
software; privacy protection software, software for 
searching and retrieving information across a 
computer network; computer hardware for network 
access servers, computer hardware for 
telecommunications, and computer networking 
hardware, computer software and 
telecommunications apparatus, including modems, to 
enable connection to databases, computer networks, 
global computer networks and the Internet; hard 
disks for computers; computers; computer 
peripherals and accessories; computer peripheral 
devices; all included in class 9.

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת והטלקומוניקציה; 
מרכזיות טלפון; התקני מרכזיות טלפון; חייגני טלפון אוטומטיים; 
טלפונים; מרכזיות תקשורת; התקן להקלטה, אחסון, העברה או 

אחזור של קול, תמונות ומידע; רכזות, מתגים ונתבים של 
רשתות מחשבים; שרתי מחשבים; שרתי מרשתת (אינטרנט); 
שרתי רשת; שרתי תקשורת (חומרת מחשבים); כונני גיבוי 
למחשבים; שרתי דואר אלקטרוניים; התקני אחסון נתונים; 
התקנים ומכשירים לתקשורת נתונים; התקני מחשב; מחשבי 
תקשורת; זיכרון למחשב (התקן-); תוכנה, קושחה וחומרה, 
לרבות: תוכנה לטלפוניה ממוחשבת, תוכנת תקשורת, חומרה 

ותוכנה המאפשרות גישת רחק בטוחה לרשתות מחשב 
ותקשורת, חומרה ותוכנה למחשב, תוכנת אבטחה למחשבים, 
תוכנת אבטחה לדואר אלקטרוני, תוכנה להגנה על הפרטיות, 
תוכנת חיפוש ואחזור מידע ברחבי רשת מחשבים, חומרה 

לשרתי גישה לרשת, חומרה לתקשורת רחק, חומרת רשתות 
מחשבים, תוכנת מחשב והתקני תקשורת רחק, כולל מודמים 
המאפשרים התחברות למסדי נתונים, לרשתות מחשבים, 
לרשתות מחשבים גלובליות ולאינטרנט; כוננים קשיחים 

למחשבים; מחשבים; ציוד היקפי ואביזרים לרשתות מחשבים; 
ציוד היקפי למחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of 
telecommunications apparatus,  instruments and 
equipment, including installation of communication 
equipment, maintenance of telecommunications 
apparatus; installation, maintenance and repair of 
computer network and information technology 
equipment; providing information relating to the repair 
or maintenance of telecommunication machines and 
apparatus; advisory services relating to the 
installation of communication equipment; all included 
in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון של ציוד תקשורת רחק, לרבות התקנת 
ציוד תקשורת, תחזוקת מתקני תקשורת רחק; התקנה, תחזוקה 
ותיקון של ציוד רשת ממוחשבת וטכנולוגיית מידע; מתן מידע 
על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירים של תקשורת רחק; 
שירותי ייעוץ לגבי התקנת ציוד תקשורת; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .37
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Ownersבעלים

Name: Mytnet Technologies Communications and 
Computers Ltd.

שם: מייטינט טכנולוגיות תקשורת ומחשבים בע"מ

Address: 20 Hama'alot, RA'ANNANA, 4336520, Israel כתובת : המעלות 20, רעננה, 4336520, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Guy Hayik

Address: 15 Hataasia, P.O.B. 2569, RA'ANNANA, 
4365408, Israel

שם: עו"ד גיא חייק

כתובת : התעשייה 15, ת.ד. 2569, רעננה, 4365408, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services in 
the field of telephone services, computerized 
databases and computer communications network; 
operation of telecommunications equipment; 
communications by computer; communications by 
telephone; providing telecommunications 
connections to the Internet.; transmission of 
information via computer networks; transfer of 
information and data via computer networks and the 
Internet; consultancy, information and advisory 
services in the field of telecommunications; computer 
communications services for the transmission of 
information; computerized communication services; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה בתחום הטלפוניה, מאגרי 
נתונים ממוחשבים ורשת תקשורת מחשבים; הפעלת ציוד 

תקשורת רחק; תקשורת באמצעות מחשב; אמצעי תקשורת על 
ידי טלפון; הספקת קשרי תקשורת רחק לאינטרנט; העברת 
מידע ע"י מחשב; העברת מידע באמצעות רשתות מחשב; 

העברת מידע ונתונים באמצעות רשתות ממוחשבות 
והאינטרנט; שירותי ייעוץ, מידע והדרכה בתחום תקשורת רחק; 
שירותי תקשורת מחשבים לשם העברת מידע; שירותי תקשורת 
ממוחשבים; הנכללים כולם בסוג 38.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Off-site data backup; electronic data backup; 
computer virus protection services; computer security 
services for protection against illegal network access; 
providing technical advice relating to energy-saving 
measures; telecommunications technology 
consultancy; server hosting; server administration; 
consultancy in the field of security software; 
electronic data storage; data conversion of electronic 
information; provision of technical information in 
relation to computers; information technology [IT] 
consultancy;  consultancy relating to the design and 
development of information and communications 
technology;  consultancy in the field of 
telecommunications engineering; consultancy 
relating to software for communication systems;  
providing technical information about computers, 
computer software and computer networks; providing 
information about the design and development of 
computer hardware and software; design and 
development of software and hardware for producing, 
recording and processing digital and analog signals; 
design and development of data retrieval software;  
all included in class 42.

שירותי גיבוי נתונים; שירותי גיבוי נתונים אלקטרוני; שירותי 
אנטי וירוס למחשב; שירותי אבטחת מחשבים להגנה מפני 
גישה לא חוקית מהרשת; ייעוץ טכני בקשר לאמצעי חיסכון 
באנרגיה; ייעוץ טכנולוגיית תקשורת; אירוח שרתים; ניהול 

שרתים; ייעוץ בנושאי תוכנת אבטחה; אחסנת מידע (נתונים) 
אלקטרונית; המרת נתוני מידע אלקטרוני; הספקת מידע טכני 
על מחשבים; שירותי ייעוץ בנוגע לטכנולוגיית מידע; ייעוץ לגבי 
תכנון ופיתוח של טכנולוגיית מידע ותקשורת; ייעוץ בתחום 
הנדסת תקשורת רחק; ייעוץ לגבי תוכנה למערכות תקשורת 
רחק; מתן מידע טכני על מחשבים, תוכנת מחשב ומערכות 
מחשב; מתן מידע על תכנון ופיתוח של חומרה ותוכנה; תכנון 
ופיתוח של מערכות תוכנה וחומרה ליצירה הקלטה ועיבוד של 
אותות ספרתיים ואנלוגיים;  הנכללים כולם בסוג 42.               
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Trade Mark No. 278200 מספר סימן

Application Date 16/09/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: blue, black, gray

הסימן מוגבל לצבעים כחול, שחור, אפור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: hagai itzcak ovadia שם:   חגי יצחק עובדיה

Address: weizman 1 givat shmuel, GIV'AT SHEMU'EL, 
Israel

כתובת : ויצמן 1, גבעת שמואל, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: avi dror

Address: gGiborei Israel 5a st, P.O.B. 8129, NETANYA, 
poleg industrial area, Israel

שם: אבי דרור

כתובת : גיבורי ישראל 5 א', ת.ד. 8129, נתניה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Washing machine  apparatus for oxygen- enriched 
water supply .

התקן למכונת כביסה לאספקת מים מעושרים בחמצן.
                                   

ה' תמוז תשע"ז - 31029/06/2017



Trade Mark No. 278202 מספר סימן

Application Date 16/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHENZHEN DACHAO CAPITAL 
MANAGEMENT LIMITED

Address: 1401, Jinshazui Building, Fuqiang Road North, 
Shazui Road East, Shatou Street, Futian District, 
Shenzhen, People's Republic of China

a limited liability company incorporated under the laws of 
the 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: 35 סוג: 35

Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; advertising; business 
management and organization consultancy; import-
export agencies; sales promotion for others; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; business auditing; 
sponsorship search; on-line advertising on a 
computer network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
business information; all included in class 35.

ארגון של ירידי מסחר למטרות מסחר או פרסום; פרסום; ניהול 
עסקי וייעוץ ארגוני; סוכנויות יבוא ויצוא; קידום מכירות עבור 

אחרים; אספקה של שוק מקוון עבור קונים ומוכרים של סחורות 
ושירותים; ביקורת עסקית; חיפוש חסות; פרסום מקוון ברשת 

מחשבים; הצגת סחורות במדיית תקשורת, למטרות 
קמעונאיות; ארגון של תערוכות למטרות מסחר או פרסום; 

מנהל מסחרי של הרישוי של הסחורות והשירותים של אחרים; 
מידע עסקי; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
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Trade Mark No. 278205 מספר סימן

Application Date 16/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHENZHEN DACHAO CAPITAL 
MANAGEMENT LIMITED

Address: 1401, Jinshazui Building, Fuqiang Road North, 
Shazui Road East, Shatou Street, Futian District, 
Shenzhen, People's Republic of China

a limited liability company incorporated under the laws of 
the 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: 41 סוג: 41

Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; educational services; arranging and 
conducting of conferences; mobile library services; 
publication of books; videotape editing; production of 
radio and television programmes; rental of sports 
equipment, except vehicles; providing sports 
facilities; all included in class 41.

ארגון של תערוכות למטרות תרבות או חינוך; שירותים 
חינוכיים; ארגון ועריכה של כנסים; שירותי ספרייה ניידת; 

הוצאה לאור של ספרים; עריכה של קלטות וידאו; הפקה של 
תכניות רדיו וטלוויזיה;  השכרה של ציוד ספורט, למעט כלי 

רכב; אספקת מתקני ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.             
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RAYONIER ADVANCED MATERIALS

Trade Mark No. 278224 מספר סימן

Application Date 17/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rayonier Performance Fibers, LLC 

Address: 1301 Riverplace Boulevard, Jacksonville, 
Florida, 32207, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cellulose pulp and fiber derived from wood and 
plants for use in manufacturing; cellulose; cellulose 
esters; cellulose ethers; cellulose plastics; 
unprocessed cellulose acetate and unprocessed 
plastics.

עיסה תאית וסיבית הנגזרת מעץ וצמחים לשימוש בייצור; 
תאית; אסטרים תאית; קטונים תאית; פלסטיק תאית; אצטט 

תאית לא מעובדת ופלסטיק לא מעובד.                                 
                                                                                    

                        

Class: 16 סוג: 16

Paper filters and absorbent pads of cellulose. מסנני נייר ורפידות סופגי תאית.                                 

ה' תמוז תשע"ז - 31329/06/2017



Trade Mark No. 278249 מספר סימן

Application Date 29/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264563 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1722124 אוסטרליה מספר: 1722124

Dated 29/04/2015 (Section 16) מיום 29/04/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 31429/06/2017



Class: 42 סוג: 42

IT programming services; infrastructure-as-a-service 
(IaaS) services; platform-as-a-service (PaaS) 
services; software-as-a-service (SaaS) services; 
cloud computing services; web hosting services; 
electronic data storage services; application service 
provider (ASP) services, namely hosting computer 
software applications of others; application 
monitoring and management for others; providing a 
non-downloadable platform for use by others to 
develop, configure, customize, and deploy software 
applications; providing non-downloadable software to 
others for managing, tracking, analyzing, and 
reporting data; providing non-downloadable software 
to others for developing, deploying, operating, 
monitoring, configuring, customizing, implementing, 
and managing computer systems and applications; 
providing non-downloadable software to others for 
information technology service management (ITSM) 
and information technology operations management 
(ITOM); providing non-downloadable software for 
managing computer-based information systems for 
businesses; providing non-downloadable software to 
others for information technology service automation; 
providing non-downloadable software to others for 
identifying elements of information technology 
infrastructure; providing non-downloadable software 
to others for generating performance analytics; 
providing non-downloadable software to others for 
facilities management and automation; providing 
non-downloadable software to others for field service 
automation; providing non-downloadable software to 
others for application integration; providing online 
tools to others to analyze, test, assess, configure, 
customize, and implement computer software; 
providing, managing, and deploying cloud computing 
infrastructure for others; consulting services in the 
fields of information technology, computer software, 
cloud computing, software-as-a-service (SaaS), 
platform-as-a-service (PaaS), and infrastructure-as-a-
service (IaaS); designing, developing, configuring, 
customizing, testing, assessing, implementing and 
maintaining computer software and systems for 
others; computer diagnostic services; computer 
programming services; computer project 
management services; information technology 
integration services; and hosting an online 
community; and hosting an online service to permit 
users to share, exchange and distribute software 
programs.

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

(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. 86440913 ארה"ב, 31/10/2014, מספר 86440913

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 31529/06/2017



 Owners

Name: ServiceNow, Inc.

Address: 2225 Lawson Lane, Santa Clara CA 95054, 
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

ה' תמוז תשע"ז - 31629/06/2017



Trade Mark No. 278270 מספר סימן

Application Date 25/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT, S.L.U.

Address: Polig. Ind. Morea Norte, C/C N° 2, E-31191 
BERIAIN (NAVARRA), Spain

(España Sociedad Limitada Unipersonal)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32,  רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Poultry cages of metal; transportable buildings of 
metal.

Class: 7 סוג: 7

Incubators for eggs; incubators for poultry; modular 
egg conveyors; nesting boxes for domestic fow 
(machines)l; transporting cages (machines); hoppers 
for feeding animals (machines).

Class: 37 סוג: 37

Installation, assembly and maintenance of poultry 
cages of metal, transportable buildings of metal, egg 
incubators, incubators for poultry, modular egg 
conveyors, nesting boxes for domestic fowl, 
transporting cages and hoppers for feeding animals 
(machines).

ה' תמוז תשע"ז - 31729/06/2017



Trade Mark No. 278309 מספר סימן

Application Date 17/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264966 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; remote 
control apparatus for connecting to hearing devices; 
medical software for use in the field of audiology, 
including clinical programming software and software 
for managing clinical data; software for fitting, 
programming, controlling, testing and monitoring 
prosthetic hearing devices and associated speech 
processors; software for use in the diagnosis, 
treatment or amelioration of hearing deficiencies; 
battery cases; cables; headsets; headset coils; 
headset magnets; headset inserts; headset 
microphones; batteries; battery rechargers; and 
telephone adaptors.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely hearing 
aids, hearing prostheses, artificial ears, and medical 
hearing instruments; medical electronic apparatus,  
namely prosthetic hearing devices; components of 
and associated accessories for prosthetic hearing 
devices, including speech processors and safety 
lines.

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

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

Australia, 04/06/2015, No. 1700038 אוסטרליה, 04/06/2015, מספר 1700038

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ה' תמוז תשע"ז - 31829/06/2017



 Owners

Name: Cochlear Limited

Address: 1 University Ave, MACQUARIE UNIVERSITY, 
Sydney NSW 2109, Australia

(Australian Public Company, Limited by Shares)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 31929/06/2017



Trade Mark No. 278343 מספר סימן

Application Date 06/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, 
S.A.

Address: Ctra. Arenal a Llucmajor, Km. 21,5, Pol. Son 
Noguera, E-07620 LLUCMAJOR (BALEARES), Spain

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: 38 סוג: 38

Telecommunications access services.

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

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

European Union, 30/07/2015, No. 014427025 האיחוד האירופי, 30/07/2015, מספר 014427025

Class: 38 סוג: 38

ה' תמוז תשע"ז - 32029/06/2017



Trade Mark No. 278346 מספר סימן

Application Date 20/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265178 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 013191937 האיחוד האירופי מספר: 013191937

Dated 06/01/2015 (Section 16) מיום 06/01/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Reformed Spirits Company Limited

Address: The Plaza 535 King's Road, London SW10 0SZ, 
United Kingdom

(United Kingdom Private Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely gin.

ה' תמוז תשע"ז - 32129/06/2017



Trade Mark No. 278347 מספר סימן

Application Date 06/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, 
S.A.

Address: Ctra. Arenal a Llucmajor, Km. 21,5, Pol. Son 
Noguera, E-07620 LLUCMAJOR (BALEARES), Spain

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: 41 סוג: 41

Recreational, amusement and entertainment services 
provided in an airplane, namely providing in-flight 
movies, TV series, documentaries, music, temporary 
use of non- downloadable electronic games, non-
downloadable electronic publications in the nature of 
magazines and newspapers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/08/2015, No. 014434104 האיחוד האירופי, 04/08/2015, מספר 014434104

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 32229/06/2017



Trade Mark No. 278349 מספר סימן

Application Date 27/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UCB Biopharma SPRL

Address: Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, 
Belgium

(Société Privée à Responsabilité Limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and substances acting on 
the central nervous system.

ה' תמוז תשע"ז - 32329/06/2017



Trade Mark No. 278357 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265312 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clear Lam Packaging, Inc.

Address: 1950 Pratt Blvd., Elk Grove Village IL 60007, 
U.S.A.

(Illinois, 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: 7 סוג: 7

Packaging machines, namely, equipment used to 
produce plastic containers and packaging.

Class: 17 סוג: 17

Semi-processed plastic in the form of film; plastic film 
for industrial and commercial packing use.

Class: 20 סוג: 20

Plastic packaging, namely, stackable, flexible 
containers and lids for packaging food, electronics, 
and personal health care products.

Class: 40 סוג: 40

Manufacture of containers and packaging to order 
and/or specification of others.

Class: 42 סוג: 42

Product development for others in the field of 
containers and packaging used in the food, 
electronics and personal health care products 
industries.

ה' תמוז תשע"ז - 32429/06/2017



Trade Mark No. 278358 מספר סימן

Application Date 10/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265318 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 013678991 האיחוד האירופי מספר: 013678991

Dated 15/06/2015 (Section 16) מיום 15/06/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer game software; 
computer programmes [programs], recorded; 
computer programs, downloadable; computer 
applications downloadable via the internet; data 
processing programs; interactive multimedia 
computer programs; publications downloadable in 
electronic form from the internet; computer hardware 
and accessories; data media (magnetic and optical); 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; sunglasses.

ה' תמוז תשע"ז - 32529/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Banking; exchanging money; bureau de change 
services; provision of information relating to rates of 
exchange; provision of foreign currency; trading in 
currencies; on-line real-time currency trading; 
financial information in the nature of rates of 
exchange; currency exchange rate quotations; 
forecasting of foreign exchange rates; foreign 
exchange market; computerised financial services 
relating to foreign currency dealings; preparation and 
quotation of exchange rate information; swaps of 
currency rates; provision of pricing information about 
foreign exchange rates; money exchange agency 
services; foreign monetary exchange advisory 
services; financial database services relating to 
foreign exchange; money exchange and transfer; 
provision of exchange rate lists; foreign exchange 
bureaux; cash, check (cheque) and money order 
services; electronic funds transfer by 
telecommunications; automated payment services; 
money transmission services; electronic payment 
services; real estate agency; debt collection 
agencies; financial analysis; online banking; financial 
information; banking; mortgage banking; credit 
bureaux; rent collection; financial consultancy; 
insurance consultation; financial management; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate); 
financial consultancy; financial information; banking; 
finance services; mutual funds; security funds; stock 
exchange quotations; securities brokerage; 
guarantees; insurance information; financial 
information; financial information; fund investments; 
fund investments; electronic funds transfer; services 
related to credit and debit cards; debit and credit card 
services; issuance of credit and debit cards; 
insurance brokerage; securities brokerage; stock 
exchange quotations; tax assessments; securities 
brokerage; insurance brokerage; loans (financing); 
banking; insurance; exchanging money; financial 
management; real estate management; management 
of assets.

ה' תמוז תשע"ז - 32629/06/2017



 Owners

Name: CINKCIARZ.PL

Address: Sienkiewicza 9, PL-65-001 Zielona Góra, 
Poland

(Poland Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit & Goldstein, Co.

Address: Haglil Haelyon Kanyon, P.O.B. 42, Hatzor 
Haglilit, 10300, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד.

כתובת : קניון הגליל העליון, ת.ד. 42, חצור הגלילית, 10300, 
ישראל

Class: 41 סוג: 41

Publication of texts (other than publicity texts); online 
publication of electronic, non-downloadable 
materials; publication of material which can be 
accessed from databases or from the internet; 
electronic game services and competitions provided 
by means of the internet; information relating to 
education, provided on-line from a computer 
database or the internet; educational services; 
education information; movie studios; photography; 
photographic reporting; provision of amusement 
arcades; providing online games; gambling; club 
services (entertainment or education); electronic 
desktop publishing; practical training demonstrations; 
arranging and conducting of workshops and training; 
arranging and conducting of concerts; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
arranging and conducting of colloquiums; 
organization of competitions education or 
entertainment; publication of electronic books and 
journals on-line; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; publication of books; 
publication of texts (other than publicity texts).

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

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

European Union, 26/01/2015, No. 013678991 האיחוד האירופי, 26/01/2015, מספר 013678991

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 32729/06/2017



Trade Mark No. 278365 מספר סימן

Application Date 16/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coty Germany GmbH

Address: Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and fragrances for personal use, essential 
oils, cosmetics; non-medicated skin care 
preparations; soaps.

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

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

Germany, 25/06/2015, No. 30 2015 043 651 גרמניה, 25/06/2015, מספר 651 043 2015 30

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 32829/06/2017



Trade Mark No. 278374 מספר סימן

Application Date 10/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265481 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCG Characters LLC

Address: 10100 Santa Monica Blvd., Suite 600, Los 
Angeles CA 90067, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd. Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Warm up suits; jogging suits; sweat suits; sweat 
pants; sweat shirts; body suits; swimwear; bathing 
suits; beach and bathing cover-ups; gym shorts; tops; 
shirts; jerseys; pajamas; robes; scarves; sport shirts; 
t-shirts; knit shirts; polo shirts; pullovers; sweaters; 
vests; tank tops; jumpsuits; playsuits; jackets; 
overcoats; parkas; wind resistant jackets; leather 
jackets; athletic footwear; boots; slippers; sleepwear; 
loungewear, underwear, briefs, underpants; boxer 
shorts; undershirts; hats; headwear and halloween 
costumes.

ה' תמוז תשע"ז - 32929/06/2017



Trade Mark No. 278389 מספר סימן

Application Date 27/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1144523 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing systems, namely hardware and 
software, for the management of user rights and user 
fees, in particular data processing apparatus for the 
management of authorisation documents, the sale, 
checking, validation of authorisation documents and 
data processing apparatus for the management of 
payment transactions, in particular in the field of 
transport of passengers, public transport, transport of 
goods, access control; apparatus for selling, checking 
and validating authorisation documents, in particular 
tickets, seat reservations, access authorisations, 
apparatus for creating and/or issuing authorisation 
documents, apparatus for writing, reading and 
assessing authorisation documents, apparatus for 
validating authorisation documents, apparatus for 
controlling access barriers; security motion detectors, 
in particular digital and analogue motion and noise 
detectors; apparatus for handling payment 
transactions, in particular tickets, seat reservations, 
access authorisation, including cash payments and 
cashless payments; computer hardware and data 
media containing software, in particular for handling 
the creation and/or issuing, sale, checking, validation 
of authorisation documents and for handling payment 
transactions, billing of transport services, price 
setting and debt collection relating to used services, 
in particular transport services; access control 
systems; card reading apparatus; all the aforesaid 
apparatus being for contactless or contact systems; 
apparatus for the computerised price setting of used 
transport services.

Class: 35 סוג: 35

Computerised data administration, namely electronic 
data processing administration, checking of 
authorisations for receiving goods and/or services 
and billing of the aforesaid goods and/or services, 
including transport services; computerised data 
administration, namely electronic data processing 
administration, transmission of authorizations for 
receiving goods and/or services and checking and 
billing of the aforesaid goods and/or services, 
including transport services.

Class: 39 סוג: 39

Supervision and examination of access rights relating 
to the transport of passengers through computer 
systems designed for the management of 
authorisation cards; booking of public transportation; 
validating of electronic authorisation documents 
relating to the transport of passengers.

ה' תמוז תשע"ז - 33029/06/2017



 Owners

Name: Scheidt & Bachmann GmbH

Address: Breite Sraße 132, 41238 Mönchengladbach, 
Germany

(Germany GmbH)

Class: 41 סוג: 41

Training, in particular for operators of systems for the 
management of user rights and user fees.

Class: 42 סוג: 42

Design, creation, maintenance, repair and hosting of 
software, in particular for handling the creation and/or 
issuing, sale, checking, validation of authorisation 
documents and for handling payment transactions, 
billing of transport services, price setting and debt 
collection relating to used services, in particular 
transport services, on computer networks and the 
internet; development and maintenance of software 
in the field of public transport, the transport of goods 
and access control.

ה' תמוז תשע"ז - 33129/06/2017



Trade Mark No. 278395 מספר סימן

Application Date 02/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1212069 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: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for electricity, namely, 
batteries, battery chargers and power chargers, 
power supply adaptors.

ה' תמוז תשע"ז - 33229/06/2017



BIG ASS LIGHT

Trade Mark No. 278410 מספר סימן

Application Date 20/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Delta T Corporation

Address: 2348 Innovation Drive, Lexington KY 40511, 
U.S.A.

(Kentucky, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Lighting controls. שלטי תאורה.               

Class: 11 סוג: 11

Electric lighting  fixtures; lighting fixtures. גופי תאורה חשמליים; גופי תאורה.                                 

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

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

U.S.A., 18/03/2015, No. 86/568,018 ארה"ב, 18/03/2015, מספר 86/568,018

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ה' תמוז תשע"ז - 33329/06/2017



Trade Mark No. 278420 מספר סימן

Application Date 20/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the cardio-
vascular system, all included in class 05.

תכשירי  רוקחות למניעה וטיפול במחלות ובהפרעות של 
מערכת הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

    

ה' תמוז תשע"ז - 33429/06/2017



FULGENURA

Trade Mark No. 278421 מספר סימן

Application Date 20/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.                    .תכשירים רוקחיים לבני אדם

ה' תמוז תשע"ז - 33529/06/2017



LOGILOR

Trade Mark No. 278422 מספר סימן

Application Date 20/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.                    .תכשירים רוקחיים לבני אדם

ה' תמוז תשע"ז - 33629/06/2017



FULDANZA

Trade Mark No. 278423 מספר סימן

Application Date 20/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.                    .תכשירים רוקחיים לבני אדם

ה' תמוז תשע"ז - 33729/06/2017



Trade Mark No. 278425 מספר סימן

Application Date 20/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the cardio-
vascular system, all included in class 05.

תכשירי  רוקחות למניעה וטיפול במחלות ובהפרעות של 
מערכת הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

    

ה' תמוז תשע"ז - 33829/06/2017



NURGIFA

Trade Mark No. 278447 מספר סימן

Application Date 21/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים לבני אדם.                   

ה' תמוז תשע"ז - 33929/06/2017



Trade Mark No. 278449 מספר סימן

Application Date 21/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: METINDUSTRIAL (PTY) LIMITED trading 
through its division FIRST NATIONAL BATTERY

Address: Liverpool Road, Industrial Sites, Benoni South, 
Gauteng 1502, Republic of South Africa

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

All types of batteries including but not limited to 
storage batteries; electric batteries for vehicles and 
motorcycles (automotive batteries); lead acid 
batteries for all types of applications including 
batteries for mining motive power, standby, surface 
traction, surface motive power, forklift, mine lighting, 
mining, leisure, sweepers, scrubbers, scissor jacks, 
railway and renewable energy batteries and batteries 
for solar applications; all types of electrical 
accumulators; battery boxes; battery chargers, 
battery jars; battery separators, dry cells for batteries, 
electric and electronic testing equipment, battery 
testing equipment, conductors, cables, wires and 
fittings for all types of batteries; parts, components, 
fittings and accessories related to and used in 
respect of all the aforesaid batteries.

כל סוגי הסוללות כולל אך לא מוגבל לסוללות אחסון; סוללות 
חשמליות לכלי רכב ואופנועים (סוללות ממונעות); סוללות 
עופרת חומצה לכל סוגי היישומים כולל סוללות לכריית כוח 
מניע, כוננות, גרירת שטח, שטח כוח מניע, מלגזה, תאורת 
מכרה, כרייה, פנאי, מטאטאים, סולקנים, מגבהים, מסילות 
רכבת וסוללות אנרגיה הניתנות לטעינה מחדש וסוללות עבור 
יישומים סולריים; כל הסוגים של מצברים חשמליים; קופסאות 
לסוללות; מטענים לסוללות, צנצנות לסוללות; מפרידי סוללה, 
תאים יבשים לסוללות, ציוד בדיקה חשמלי ואלקטרוני, ציוד 

בדיקת סוללות, מוליכים, כבלים, חוטים ומתאמים עבור כל סוגי 
הסוללות; חלקים, רכיבים, מתאמים ואביזרים הקשורים ל 

והמשמשים לגבי כל הסוללות האמורות לעיל.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

ה' תמוז תשע"ז - 34029/06/2017



Trade Mark No. 278472 מספר סימן

Application Date 24/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BNEY MUATI CHSEIN (2001) Ltd. שם: בני מועטי חוסין (2001) בע"מ

Address: Judida-Maker, 2510500, Israel כתובת : ג`דידה-מכר, 2510500, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shafik Rafoul

Address: 58 HaMeginim, P.O.B. 9402, HAIFA, 3109401, 
Israel

שם: שפיק רפול

כתובת : המגינים 58, ת.ד. 9402, חיפה, 3109401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffe,coffee substitutes ; all included in class 30 קפה, תחליפי קפה; הנכללים כולם בסוג 30                           
  

ה' תמוז תשע"ז - 34129/06/2017



Trade Mark No. 278490 מספר סימן

Application Date 24/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KIBBUTZ GAN SHMUEL שם: קיבוץ גן שמואל

Address: GAN SHEMU'EL, Israel כתובת : גן שמואל, ישראל

אגודה שיתופית

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: 29 סוג: 29

Vegan food products which are meat substitute and 
cheese substitute not containing ingredients from 
animals products; vegan substitute milk products not 
containing ingredients from animal products;  vegan 
yogurts; vegan meat substitutes not containing 
ingredients from animal products, including vegetable 
based meat substitutes, legumes based meat 
substitutes, vegan schnitzel, vegan burger, vegan 
sausage, minced meat substitutes not containing 
animal products.

מוצרי מזון טבעוניים שהם תחליפי בשר ותחליפי גבינה ללא 
רכיבים מן החי; תחליפי מוצרי חלב טבעוניים ללא רכיבים מן 
החי; יוגורט טבעוני; תחליפי בשר טבעוניים ללא רכיבים מן 

החי, לרבות תחליפי בשר מבוססי ירקות, תחליפי בשר מבוססי 
קטניות, שניצל טבעוני, המבורגר טבעוני, נקניקיה טבעונית, 

תחליפי בשר טחון ללא רכיבים מן החי.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ה' תמוז תשע"ז - 34229/06/2017



משומשו

Trade Mark No. 278491 מספר סימן

Application Date 24/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KIBBUTZ GAN SHMUEL שם: קיבוץ גן שמואל

Address: GAN SHEMU'EL, Israel כתובת : גן שמואל, ישראל

אגודה שיתופית

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: 29 סוג: 29

Vegan food products which are meat substitute and 
cheese substitute not containing ingredients from 
animals products; vegan substitute milk products not 
containing ingredients from animal products;  vegan 
yogurts; vegan meat substitutes not containing 
ingredients from animal products, including vegetable 
based meat substitutes, legumes based meat 
substitutes, vegan schnitzel, vegan burger, vegan 
sausage, minced meat substitutes not containing 
animal products.

מוצרי מזון טבעוניים שהם תחליפי בשר ותחליפי גבינה ללא 
רכיבים מן החי; תחליפי מוצרי חלב טבעוניים ללא רכיבים מן 
החי; יוגורט טבעוני; תחליפי בשר טבעוניים ללא רכיבים מן 

החי, לרבות תחליפי בשר מבוססי ירקות, תחליפי בשר מבוססי 
קטניות, שניצל טבעוני, המבורגר טבעוני, נקניקיה טבעונית, 

תחליפי בשר טחון ללא רכיבים מן החי.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ה' תמוז תשע"ז - 34329/06/2017



Trade Mark No. 278504 מספר סימן

Application Date 29/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tp-Link Technologies Co., Ltd.

Address: 3rd to 5th Floor, South Building,Industry 
Workshop, No. 24, 28. Science & Technology Park, 
Shennan Road, Nanshan Shenzhen, People's Republic 
of China

A corporation organized and existing under the laws of 
Hong Kong, China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cell phones; Portable media players; Diaphragms 
[acoustics]; Loudspeakers; Chargers for electric 
batteries; Routers; WIFI Range extenders; IP 
Camera; Sensor; Alarms; Remote control apparatus; 
Electric door bells; Switches, electric; Electrical 
plugs; Electrical sockets; Downloadable computer 
programs for controlling above devices; all included 
in class 9.

טלפונים ניידים; נגני מדיה ניידים; דיאפרגמות [אקוסטיקה]; 
רמקולים; מטענים לסוללות חשמליות; נתבים; מרחיבי טווח 
רשת אלחוטית; מצלמת פרוטוקול אינטרנט; חיישן; אזעקות; 

מכשור שליטה מרחוק; פעמוני דלת חשמליים; מתגים, 
חשמליים; תקעים חשמליים; שקעי חשמל; תוכנות מחשב 

להורדה עבור שליטה על ההתקנים לעיל; הנכללים כולם בסוג 
.9

                                                                                     
          

ה' תמוז תשע"ז - 34429/06/2017



AC HOTELS BY MARRIOTT

Trade Mark No. 278506 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marriott Worldwide Corporation

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD, 20817, 
U.S.A.

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 36 סוג: 36

Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate services, namely services relating to the 
purchase, sale, leasing, financing, management, 
operation, rental  and brokerage of apartments, flats, 
condominiums, time-share properties, villas, vacation 
homes and real estate of all kinds, and facilities and 
amenities relating thereto; real estate brokerage 
services; all included in class 36.

שירותי ביטוח; עסקאות כספיות; עסקאות פיסקליות; שירותי 
דלא-ניידית דהיינו שירותים המתייחסים לרכישה, למכירה, 
ליסינג, מימון, ניהול, תפעול, השכרה ותיווך של דירות, דירות 
קרקע, דירות בבניין מגורים, נכסי טיים-שייר, וילות, בתי נופש 
ודלא-ניידי מכל הסוגים, ומתקנים ונוחיות הקשורים אליהם; 

שירותי תיווך דלא- ניידי; כולם בסוג 36.                               
                                                                                    

                                                                          

Class: 39 סוג: 39

Passenger transport; rental of vehicles; arranging of 
tours, travel; information about travel, relating to 
fares, timetables, tourist guides and methods of 
transport; travel agency services; booking of seats 
(travel); all included in class 39.

הובלת נוסעים; השכרת רכבים; ארגון טיולים, נסיעות; מידע על 
הנסיעות, הקשור לעלויות, לוחות זמנים, מדריכי טיולים ואמצעי 
תחבורה; שירותי סוכנות נסיעות; הזמנת מושבים (נסיעות); 

כולם בסוג 39.                                                                 
                                                            

Class: 44 סוג: 44

Spa/massage services; beauty salon services; all 
included in class 44.

שירותי ספא/ מסאג׳; שירותי סלון יופי; כולם בסוג 44.             
                            

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

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

European Union, 30/03/2015, No. 013894837 האיחוד האירופי, 30/03/2015, מספר 013894837

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 34529/06/2017



Trade Mark No. 278514 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tp-Link Technologies Co., Ltd.

Address: 3rd to 5th Floor, South Building,Industry 
Workshop, No. 24, 28. Science & Technology Park, 
Shennan Road, Nanshan Shenzhen, People's Republic 
of China

A corporation organized and existing under the laws of 
Hong Kong, China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cell phones; Portable media players; Diaphragms 
[acoustics]; Loudspeakers; Chargers for electric 
batteries; Routers; WIFI Range extenders; IP 
Camera; Sensor; Alarms; Remote control apparatus; 
Electric door bells; Switches, electric; Electrical 
plugs; Electrical sockets; Downloadable computer 
programs for controlling above devices; all included 
in class 9.

טלפונים ניידים; נגני מדיה ניידים; דיאפרגמות [אקוסטיקה]; 
רמקולים; מטענים לסוללות חשמליות; נתבים; מרחיבי טווח 
רשת אלחוטית; מצלמת פרוטוקול אינטרנט; חיישן; אזעקות; 

מכשור שליטה מרחוק; פעמוני דלת חשמליים; מתגים, 
חשמליים; תקעים חשמליים; שקעי חשמל; תוכנות מחשב 

להורדה עבור שליטה על ההתקנים לעיל; הנכללים כולם בסוג 
.9

                                                                                     
          

ה' תמוז תשע"ז - 34629/06/2017



גיפטד
gifted

Trade Mark No. 278529 מספר סימן

Application Date 02/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pazit Zinger Silberberg שם: פזית זינגר זילברברג

Address: Ha Kramim 29/1, NES ZIYYONA, 74054, Israel כתובת : הכרמים 29/1, נס ציונה, 74054, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

 Shop selling jewelry  handbags, housewares, 
decorative accessories, footware, fashion 
accessories, home  design products and gifts

חנות לממכר תכשיטים, תיקים, כלי בית, אביזרי נוי, נעליים, 
אביזרי אופנה, מוצרי עיצוב לבית, מתנות  .                           

                                            

ה' תמוז תשע"ז - 34729/06/2017



Trade Mark No. 278532 מספר סימן

Application Date 06/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Grupo Diema, S.A. de C.V. שם: גרופו דימה אס. אה. דה סי. וי.

Address: Carr. Cancún-Aeropuerto sm 301, mz.4 Lt.5, 
Central, Cancún, 77560, Quintana Roo, Mexico

כתובת : 

Different Corporations

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador , Freimann &Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Interchangeable sandals and accessories and sandal 
parts that can be coupled to the sandals, removed 
and replaced, espadrilles, footwear and accessories 
and footwear parts that can be coupled to the 
sandals, removed and replaced

סנדלים הניתנים להחלפה ואביזרים וחלקי סנדלים הניתנים 
להרכבה על סנדלים, לפירוקם והחלפתם, אספדרילים, הנעלה 

ואביזרים וחלקי הנעלה הניתנים להרכבה על ההנעלה, 
לפירוקם והחלפתם.                                                           

                                                                

ה' תמוז תשע"ז - 34829/06/2017



Trade Mark No. 278546 מספר סימן

Application Date 06/10/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; broadcasting and transmission 
of voice, data, images, music, audio, video, 
multimedia, television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; broadcast and 
transmission of streamed music, audio, video, and 
multimedia content by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, satellite, 
radio, wireless communications networks, television, 
and cable; subscription and pay-per-view 
broadcasting and transmission services by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, electronic 
mail, electronic messaging, electronic data 
transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite communications, wireless 
communications networks, and cable; providing 
access to websites, databases, electronic bulletin 
boards, on-line forums, directories, music, and video 
and audio programs; communication by computer; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid; all included in class 38.

תקשורת; תשדיר ושידור של קול, נתונים, תמונות, מוסיקה, 
אודיו, וידאו, מולטימדיה, טלוויזיה, ורדיו על באמצעות רשתות 
תקשורת, רשתות מחשב, האינטרנט, לוויין, רדיו, רשתות 
תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, וכבלים; תשדיר ושידור של 
מוסיקה, אודיו, וידאו ותוכן מולטימדיה מוזרמים באמצעות 
רשתות תקשורת, רשתות מחשב, האינטרנט, לוויין, רדיו, 
רשתות תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, וכבלים; שירותי מנוי 
ותשדירים ושידורים בתשלום לפי צפייה באמצעות רשתות 
תקשורת, רשתות מחשב, האינטרנט, לוויין, רדיו, רשתות 
תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, וכבלים;  שירותי טלפון, דואר 
אלקטרוני, הודעות אלקטרוניות, שידור נתונים אלקטרוניים, 
ועידת אודיו, וועידת וידאו; אספקת גישה לרשתות תקשורת, 
רשתות מחשב, האינטרנט, תקשורת לוויין; רשתות תקשורת 
אלחוטית, וכבלים; אספקת גישה לאתרי אינטרנט, מאגרי 

נתונים, לוחות מודעות אלקטרוניים, פורומים מקוונים, ספריות, 
מוסיקה, ותכניות וידאו ואודיו; תקשורת באמצעות מחשב; 

מידע, ייעוץ ושירותי ייעוץ הנוגעים לכל האמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 38.                                                                 
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Educational services; arranging, organizing, 
conducting, and presenting seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, online instruction, 
and distance learning programs; arranging, 
organizing, conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts and 
cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; production, 
distribution, and presentation of radio programs, 
television programs, motion pictures, sound 
recordings; providing ongoing television, radio, audio, 
video, podcast, and webcast program; providing 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; 
entertainment services, namely providing streaming, 
subscription, and non-downloadable music platform 
and services through music radio station; providing 
non-downloadable live music and interviews of 
entertainment; provision of live entertainment and 
recorded entertainment, namely musical 
performances; providing non-downloadable 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming;; providing websites 
and computer applications featuring information in 
the field of entertainment, music, sports, news, and 
arts and culture; providing non- downloadable 
computer games, electronic games, interactive 
games, and video games; providing information, 
schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; ticket reservation and booking 
services for educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; publication and presentation of reviews, 
surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the posting 
and sharing of reviews, survey, and ratings relating to 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, 
live performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; 
providing non-downloadable ringtones, pre-recorded 
music, video, and graphics for use on mobile 
communications devices; providing a website for the 
uploading, storing, sharing, viewing and posting of 
images, audio, videos, online journals, blogs, 
podcasts, and multimedia content; publication of 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
providing websites and computer applications 
featuring books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; news reporting; electronic and online 
library services; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
fitness and exercise; digital imaging services;; all 
included in class 41.

שירותי חינוך; סידור, ארגון, ניהול, והצגת סמינרים, סדנאות, 
כיתות, סמינרים מקוונים, כנסים, הוראה מקוונת, ותכניות 

למידה מרחוק; סידור, ארגון, ניהול, והצגת קונצרטים, הופעות 
חיות, אירועי בידור מיוחדים, אירועי אמנויות ותרבות, בידור 

תיאטרלי, תחרויות, התמודדויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, 
תצוגות, ואירועי ספורט; הפקה, הפצה, והצגה של תכניות רדיו, 

תכניות טלוויזיה, סרטים, הקלטות קול; אספקת טלוויזיה, 
רדיו,אודיו, וידאו,פודקאסט, ותכניות שידור מתמשכים; אספקת 
תכניות בידור, ספורט, מוסיקה, מידע, חדשות, ואקטואליה 

באמצעות רשתות תקשורת, רשתות מחשב, האינטרנט,  לוויין, 
רדיו, רשתות תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, וטלוויזיה בכבלים; 
שירותי בידור, שהם אספקת מנוי לסטרימינג, ופלטפורמה 

למוסיקה ושירותים שלא ניתנים להורדה באמצעות תחנת רדיו 
למוסיקה; אספקת שידור מוסיקה בשידור חי וראיונות של בידור 
לא ניתן להורדה, אספקה של בידור חי ובידור מוקלט, שהם 

הופעות מוסיקה; אספקת תכניות בידור, ספורט, מוסיקה, מידע, 
חדשות, ואקטואליה שאינן ניתנות להורדה;  אספקת אתר י 
אינטרנט ויישומי מחשב הכוללים מידע בתחום של בידור, 
מוסיקה, ספורט, חדשות, ואמנות ותרבות; אספקת משחקי 
מחשב, מחשקים אלקטרוניים, משחקים אינטראקטיביים, 
ומשחקי וידאו שאינם ניתנים להורדה; אספקת מידע, לוחות 
זמנים, ביקורות והמלצות אישיות על תכניות חינוכיות, בידור, 
סרטים, תיאטרון, אמנות ואירועי תרבות, קונצרטים, הופעות 
חיות, תחרויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, תצוגות, ואירועי 
ספורט; שירותי הזמנות כרטיסים והזמנות לתכניות חינוכיות, 
בידור, סרטים, תיאטרון, אמנויות ואירועי תרבות, קונצרטים, 

הופעות, חיות, תחרויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, תצוגות, 
ואירועי ספורט; פרסום והצגה של ביקורות, סקרים, ורייטינג, 

ואספקת אתרי אינטרנט אינטראקטיביים ויישומי מחשב לפרסום 
ושיתוף של ביקורות, סקרים, ורייטינג הנוגעים לתכניות 

חינוכיות, בידור, סרטים, תיאטרון, אמנויות ואירועי תרבות, 
קונצרטים, הופעות חיות, תחרויות, ירידים, פסטיבלים, 

תערוכות, תצוגות, ואירועי ספורט; אספקת רינגטונים, מוסיקה 
מוקלטת מראש, וידאו ,וגרפיקה שאינם ניתנים להורדה לשימוש 
במכשירי תקשורת ניידים; אספקת אתר אינטרנט להעלאה, 
אחסון, שיתוף, צפייה ופרסום של תמונות, אודיו, קטעי וידאו, 
כתבי עת מקוונים, בלוגים, פודקאסטים, ותוכן מולטימדיה; 
פרסום של ספרים, כתבי עת, עיתונים, עלונים, ספרי עזר, 

בלוגים, כתבי עת, ופרסומים אחרים; אספקת אתרי אינטרנט 
ופרסומי מחשב הכוללים ספרים, כתבי עת, עיתונים, עלונים, 
ספרי עזר, בלוגים, כתבי עת ושירותי ספרייה אחרים; אספקת 
אתרי אינטרנט ויישומי מחשב הכוללים מידע בתחום של כושר 
ופעילות גופנית; שירותי הדמיה דיגיטלית; הנכללים כולם בסוג 
                                                                            .41
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 35029/06/2017



 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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/06/2015, No. 067548 ג'מאייקה, 26/06/2015, מספר 067548

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 278579 מספר סימן

Application Date 27/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265578 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours as shown in the 
mark: Burgundy (Pantone 222C), green (Pantone 
325C), white.

 Owners

Name: UCB Biopharma SPRL

Address: Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, 
Belgium

(Société Privée à Responsabilité Limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and substances acting on 
the central nervous system.

ה' תמוז תשע"ז - 35229/06/2017



Trade Mark No. 278582 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265589 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Direct mail advertising in the form of leaflets, 
prospectuses, printed matter, and samples; 
newspaper subscription services for others; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; presentation of goods on all communication 
media for retail sale, namely, operating on-line 
marketplaces for sellers and buyers of services; 
business management and organization consultancy; 
accounting; document reproduction; employment 
agencies; computerized file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; online advertising on a 
computer network; rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising 
texts; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements; public relations.

Class: 36 סוג: 36

financial affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; financial 
management; financing services, namely, financial 
research and publishing financial reports on 
computer generated rapid securities trading; raising 
and investing capital and rendering advice in 
connection therewith; financial consultancy, namely, 
rendering investment advice; funds investment.

Class: 41 סוג: 41

training in the field of computer generated securities 
training; publication of electronic books and journals 
on-line featuring research and reports on computer 
generated rapid securities trading.

Class: 42 סוג: 42

Engineering work; professional consultancy and 
preparation of plans in the field of information 
technology; computer engineering work; software 
engineering work; testing of materials; programming 
for computers.

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

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

France, 19/09/2014, No. 14/4119247 צרפת, 19/09/2014, מספר 14/4119247

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 35329/06/2017



 Owners

Name: TRADING CENTRAL SA

Address: 11 B rue Scribe, F-75009 PARIS, France

(SOCIETE ANONYME A CONSEIL 
D'ADMINISTRATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 35429/06/2017



Trade Mark No. 278599 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265806 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5060234 ארה"ב מספר: 5060234

Dated 11/10/2016 (Section 16) מיום 11/10/2016 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications hardware, namely, network 
routers, switches, IP (internet protocol) telephones 
and cameras; telephones for voice and data inter-
connectivity infrastructure for local area networks and 
wide area networks; telecommunications electronic 
equipment and telecommunications data processing 
equipment, namely, network routers, switches; 
computer software for operating, controlling, 
managing, and configuring telecommunications and 
data processing equipment and systems; 
telecommunications hardware and software, namely, 
Internet security appliances, namely, VPN (virtual 
private network) routers in the nature of computer 
control hardware, and computer software for 
operating, configuring and managing virtual private 
network gateways.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance, and repair services for 
telecommunications electronic equipment and for 
telecommunications data processing equipment; 
installation, maintenance, and repair services in the 
field of networking and telecommunications 
equipment, said services relating to 
telecommunications electronic equipment and to 
telecommunications data processing equipment 
which enable voice, data, video, and Internet 
communications across local, wide-area, and global 
communications networks.

ה' תמוז תשע"ז - 35529/06/2017



 Owners

Name: ADTRAN, Inc.

Address: 901 Explorer Blvd. NW, Huntsville AL 35806, 
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

Class: 42 סוג: 42

Technical support, namely, troubleshooting in the 
nature of diagnosing telecommunications equipment 
problems for enabling voice, data, video, and internet 
communications across local, wide-area, and global 
communications networks; computer co-location 
services, namely, providing facilities for the location 
of telecommunication server equipment with the 
equipment of others for enabling voice, data, video, 
and internet communications across local, wide-area, 
and global communications networks; computer 
services, namely, remote and on-site management of 
IP (internet protocol) phone systems, 
telecommunications infrastructure, and 
telecommunications security for others; providing 
virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing for enabling 
voice, data, video, and internet communications 
across local, wide-area, and global communications 
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)

U.S.A., 15/01/2015, No. 86504611 ארה"ב, 15/01/2015, מספר 86504611

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 35629/06/2017



Trade Mark No. 278602 מספר סימן

Application Date 09/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1265823 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Trunks and suitcases; traveling bags; shopping bags; 
wheeled bags; school bags; beach bags; handbags; 
bags for campers; bags for climbers; backpacks; 
sports bags; beach bags; sling bags for carrying 
infants; baby carriers; school bags; fanny packs; 
beggars' bags; carrying bags; traveling sets (leather 
goods); parasols, umbrella; wallets.

Class: 20 סוג: 20

Sleeping bags for camping.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of 
leather or imitation of leather; belts (clothing); 
scarves; neckties; hosiery; socks; bedroom slippers; 
beach, ski or sports footwear; underwear; 
mountaineering boots, boots, footwear and climbing 
shoes, gloves (clothing), mittens (clothing), spats.

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services for trunks and suitcases, 
traveling bags, shopping bags, wheeled bags, school 
bags, beach bags, handbags, bags for campers, 
bags for climbers, backpacks, sports bags, beach 
bags, sling bags for carrying infants, baby carriers, 
satchels, waist bags, carrying bags, shoulder bags, 
traveling sets (leather goods), parasols, umbrellas, 
wallets, sleeping bags for camping, clothing, 
footwear, headgear, shirts, clothing of leather or 
imitation leather, belts (clothing), scarves, neckties, 
hosiery, socks, slippers, beach shoes, footwear for 
skiing or sports, underwear, mountaineering boots, 
climbing shoes and boots, gloves (clothing), mittens 
(clothing), gaiters.

ה' תמוז תשע"ז - 35729/06/2017



 Owners

Name: MILLET MOUNTAIN GROUP SAS

Address: 21 rue du Pré Faucon, F-74940 ANNECY LE 
VIEUX, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/01/2015, No. 15 4 150 752 צרפת, 23/01/2015, מספר 752 150 4 15

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ה' תמוז תשע"ז - 35829/06/2017



Trade Mark No. 278637 מספר סימן

Application Date 11/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0758553 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Davis Schottlander & Davis Limited

Address: Fifth Avenue,Letchworth Garden City, 
Letchworth, Hertfordshire, SG6 2WD, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations and substances, all for dental use; 
chemical products for dental purposes; dental alloy 
and porcelain powder for use in fabricating crowns 
and bridges in the mouth; dental amalgams; alloys of 
precious metals for dental use; dental cement; dental 
impression materials; dental abrasives; dental 
mastics; dental lacquers; adhesives for dentures and 
dental use; teeth filling material; dental filling agents; 
dental wax; materials and substances for stopping 
teeth; mouthwashes for medicinal and dental 
purposes; disinfectants; materials for dressing; 
plasters; cotton for medicinal and dental purposes.

Class: 10 סוג: 10

Syringes for medical and dental purposes; dentures; 
artificial teeth; dental crowns and bridges; dental 
implants; dental pros theses; brushes for dental use 
(dental instruments); electrical medical devices for 
the care of the mouth and of the teeth, namely, 
medical devices for the care of the mouth and of the 
teeth; dental hand pieces; needles for medical and 
dental purposes; dental curing lights; sterilizers; 
ultrasonic cleaners; vibrators and wax pots for 
heating dental waxes; bone chisels; amalgam 
carriers; burnishers; curettes; excavators, explorers, 
forceps, haemostats, knives, needle holders; sutures; 
burs, reamers, dental files, containers, receptacles, 
dispensers, vapourisers, inhalers, vials, drainage 
tubes, all being for dental, medical and surgical use; 
face masks, gloves and clothing for dental, medical 
and surgical use; installations and materials for the 
production of x-rays for medical and dental purposes; 
x-ray photographs.

ה' תמוז תשע"ז - 35929/06/2017



Trade Mark No. 278646 מספר סימן

Application Date 20/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0878803 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters, including medical plasters and cooling 
plasters; material for dressings, including materials 
for dressings as bindings and bandages; first-aid 
dressings, tubular bandages, adhesive fabrics and 
films for medical purposes; immobilising bandages 
and wound-dressing bandages, of film, being wound 
covering material; swabs for medical and surgical 
purposes; sanitary articles for women, namely 
maternity pads, sanitary towels, panty liners, 
tampons, sanitary pants; nappies for the sick; 
incontinence products, namely napkins for 
incontinents and pants, absorbent for incontinents; 
plaster of Paris dressings and strips (material for 
dressings); synthetic splinting bandages for surgical 
and orthopaedic purposes; padding material for 
medical purposes; first-aid equipment, namely 
dressing packages (filled) and small dressing boxes 
(filled), dressing refills, triangular sheets (material for 
dressings); pressure sleeves, compresses, changing 
cloths (material for dressings); covering material, 
namely medical and surgical wound-covering 
material; incision films, unmedicated and non-
adhesive wound dressings for treating fresh and 
exuding wounds; pharmaceutical haemostatic 
materials and products; wadding for medical 
purposes; OR-component systems, namely OR-
procedure trays, comprising one or more of the 
following: dressing materials, universal dressings, 
gauze dressings, absorbent gauze, gauze balls, 
cotton pads, drainage dressings; medicated bath 
preparations; disinfectants.

ה' תמוז תשע"ז - 36029/06/2017



Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic articles, namely orthopaedic bandages 
and elastic bindings, including for sport; orthopaedic 
plaster of Paris dressings and strips; orthopaedic 
support bandages; orthesis and artificial limbs; splints 
for surgical and orthopaedic purposes; support and 
compression stockings for orthopaedic purposes; 
support stockings and support tights for healthcare 
purposes; textile draw-sheets for sick beds; liquid-
impermeable covers of non-woven fabrics and/or 
polyurethane films for sick beds, examination tables 
and ambulance stretchers; covers, such as overalls, 
vests, clothings of woven fabrics, knitted fabrics, non-
woven fabrics and/or polyurethane films, for the 
whole human body or defined areas of the body, for 
medical use, such as skin injuries and dermatological 
indications, such as neurodermitis, such as undercast 
protection for plaster of Paris and synthetic casts; 
laparotomy swabs for surgical purposes, operation 
sheets and sterile sheets (surgical fields); goods for 
use in operating theatres, namely surgical drapes, 
OR-clothing, OR-gloves, OR-dressing materials 
systems, OR-components systems, namely OR-
procedure trays, comprising one or more of the 
following: OR drapes and clothing of various types 
and quantities determined, various types and 
quantities determined of disposable medical 
products, namely drains, disposable syringes and 
canulae, incise drapes, suture materials and other 
disposable components, namely medical swabs, 
dissecting swabs, laparotomy swabs, cotton tipped 
applicators, surgical drapes, surgical gowns, surgical 
and examination gloves, finger stalls, bandages, 
surgical incision drapes, drainage sponges, 
disposable scalpels and blades, infusion systems, 
catheters; surgical suture material; surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments; 
catheter, pull-thread devices for wound care and 
surgical procedures; haemodialysis equipment; 
immobilising bandages of film; mouth and nose 
masks, face masks for medical purposes; clothing for 
use in operating theatres.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for use in nursing; support stockings and 
support tights as clothing.

Class: 44 סוג: 44

Medical and hygienic care.

ה' תמוז תשע"ז - 36129/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, red, green.

 Owners

Name: Lohmann & Rauscher International GmbH & 
Co. KG

Address: Westerwaldstr. 4, 56579 Rengsdorf, Germany

(Germany GmbH & Co. KG (limited 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

ה' תמוז תשע"ז - 36229/06/2017



Trade Mark No. 278652 מספר סימן

Application Date 04/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1123816 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light beige.

 Owners

Name: Puro Group S.A.

Address: 412F, route d'Esch, L-3023 Luxembourg, 
Luxembourg

(LUXEMBURGO SOCIEDAD ANONIMA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32,  רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business organization advice and assistance in the 
operation of a commercial company under franchise

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, namely 
restaurant and cafe services: temporary 
accommodation, namely hotel services

ה' תמוז תשע"ז - 36329/06/2017



Trade Mark No. 278683 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1266192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bellicon AG

Address: Schlossberg 5, CH-5454 Bellikon, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Physical exercise apparatus for therapeutic use, 
particularly trampolines for medical use.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles, not included in other 
classes, particularly trampolines; trampolines for 
therapeutic use.

Class: 41 סוג: 41

Sporting and cultural activities, namely, organization 
and conducting of congresses, conferences, 
workshops and seminars in the field of sports and 
rehabilitation; rental of sports equipment (excluding 
vehicles), particularly trampolines; consultancy 
services relating to training in the field of sports and 
rehabilitation

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

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

Switzerland, 19/08/2014, No. 669569 שוויץ, 19/08/2014, מספר 669569

Class: 10 סוג: 10

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 36429/06/2017



Trade Mark No. 278699 מספר סימן

Application Date 03/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1266499 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MedinCell

Address: 1 avenue Charles Cros, F-34380 Jacou, France

(France SA à directoire)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products, namely, 
drug delivery agents in the form of mono-dispersed 
copolymers that facilitate the delivery of 
pharmaceutical preparations

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

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

France, 18/12/2014, No. 14 4 143 118 צרפת, 18/12/2014, מספר 118 143 4 14

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 278704 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1266542 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Intercontinental Great Brands LLC

Address: 100 Deforest Avenue, East Hanover NJ 07936, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery goods, biscuits, cookies, brownies, cheese 
cakes, cookie crumbs, frozen confections, ice-cream, 
ice-cream cones, puddings, pies, pie crusts and hot 
chocolate.

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

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

U.S.A., 10/08/2015, No. 86720151 ארה"ב, 10/08/2015, מספר 86720151

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 36629/06/2017



Trade Mark No. 278744 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1266997 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAMPO MARZIO SIGNATURE S.r.l.

Address: Largo Caduti di El Alamein, 20, I-00173 Roma, 
Italy

(Italy 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: 16 סוג: 16

Stationery and writing implements and instruments; 
office requisites.

Class: 18 סוג: 18

Leather products and leather imitation products, not 
included in other classes; bags, handbags, computer 
leather handbags not included in other classes, 
purses, cosmetic bags, umbrellas, backpacks; beach 
bags; business card cases; coin purposes; dog 
collars; dog leashes; overnight bags; pet clothing; 
wallets; wristlet bags; rucksacks; saddle trees; 
satchels; school bags; shoe bags; shopping bags; 
shoulder bags.

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

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

Italy, 30/05/2014, No. RM2014C003383 RM2014C003383 איטליה, 30/05/2014, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

ה' תמוז תשע"ז - 36729/06/2017



Trade Mark No. 278764 מספר סימן

Application Date 15/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1018633 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PANINI SOCIETA' PER AZIONI, or in short, 
PANINI S.P.A.

Address: Via Emilio Po, 380, I-41100 Modena (MO), Italy

(Italy Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Picture cards; picture cards and self-adhesive labels 
in paper; album for stickers and trading cards; 
stickers; decalcomanias; trading cards; sports trading 
cards; trivia cards; almanacs; folders for collection 
and picture cards; loose-leaf binders; folders and 
binders for trading cards and stickers; children's 
activity books; greeting cards; printed matter; 
periodicals; pictures; posters; calendars; printed 
paper labels; books; envelopes; boxes of cardboard 
or paper; postcards; comic books; magazines 
[periodicals]; maps; instructional and teaching 
material; paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); plastic materials 
for packaging; printers' type; printing blocks.

Class: 28 סוג: 28

Cards games; counters and marbles for games; 
dices; action skill games; board games; educational 
card games; manipulative games; puzzles; memory 
games; parlour games; playing cards; playing card 
cases; positionable toy figures; target games; 
tabletop games; toy action figures and accessories 
therefor; trading card games; games and playthings; 
gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees.

ה' תמוז תשע"ז - 36829/06/2017



Trade Mark No. 278767 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1063208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EUROPEAN TOBACCO SİGARA VE 
TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad. No:8, 
Huzurkent, MERSIN, Turkey

(Turkey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

ה' תמוז תשע"ז - 36929/06/2017



Trade Mark No. 278774 מספר סימן

Application Date 01/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1217430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Peloton Interactive, Inc.

Address: 158 West 27th Street, 4th Floor, New York NY 
10001, 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: 28 סוג: 28

Stationery exercise bicycles and component parts 
thereof, namely, bicycle seats and bicycle pedals; 
exercise weights; stationary bicycles equipped with 
interactive computer systems, video players, and 
body bars.

Class: 38 סוג: 38

Streaming of audio and video materials on the 
Internet featuring physical fitness classes, training, 
and instruction.

Class: 41 סוג: 41

Providing classes, workshops and seminars in the 
fields of fitness and exercise; providing fitness and 
exercise facilities; physical fitness instruction and 
consultation; physical fitness conditioning classes; 
physical fitness training services providing a website 
featuring information on exercise and physical fitness 
accessible through a global computer network and 
mobile devices.

ה' תמוז תשע"ז - 37029/06/2017



THAKOON

Trade Mark No. 278786 מספר סימן

Application Date 11/10/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, colognes, toilet water, perfumes, 
fragrances for personal use, essential oils; 
cosmetics; make-up products namely, lipsticks, lip 
glosses, mascaras, eye shadows, eyeliners, blushes, 
pressed powders, loose powders, foundations; nail 
care products namely, nail polish and nail polish 
remover; toiletries; non-medicated skin care products 
namely cosmetic creams and lotions for skin care, 
moisturizing creams, facial masks and skin firming 
creams and lotions; cosmetic preparations for baths 
and showers namely, bath oil, bath salts, bath beads 
and bath crystals, talcum powders, hair lotions, 
shampoos; dentifrices; antiperspirants, deodorants 
for personal use; shaving articles namely, shaving 
soaps, shaving gel and shaving cream, after-shave, 
after-shave lotions and gels; shoe polish and creams; 
hair dyes; cleaning preparations; cosmetics for 
animals; all included in class 3

סבונים; בשמים, מי קולון, מים טואלט, בשמים, מבשמים 
לשימוש אישי, שמנים אתריים; מוצרי קוסמטיקה; מוצרי איפור, 
דהיינו, שפתונים, ליפגלוס, מסקרות, צלליות, עפרונות עיניים, 
סומק, פודרות דחוסות, פודרות באבקות, בסיס איפור; מוצרי 
טיפוח ציפורניים, דהיינו, לק ומסיר לק; מוצרי רחצה; מוצרים 

לטיפול בעור שאינם תרופות, דהיינו, קרמים ותחליבים 
קוסמטיים לטיפול בעור, קרם לחות, מסכות פנים וקרמים 
ותחליבים למיצוק העור; תכשירי קוסמטיקה לאמבטיות 

ומקלחות, דהיינו, שמן אמבט, מלח אמבט, חרוזי אמבטיה 
וקריסטלים לאמבטיה, אבקות טלק, קרמים לשיער, שמפו; 
משחות שיניים; תכשירים נגד הזעה, דאודורנטים לשימוש 

אישי; פרטי גילוח, דהיינו, סבונים לגילוח, ג'ל גילוח וקצף גילוח, 
אפטר שייב, קרמים וג'לים לאחר גילוח; משחת נעליים וקרמים; 
צבעי שיער; תכשירי ניקוי; קוסמטיקה לבעלי חיים ; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments; optical goods such as spectacles, 
protective spectacles, spectacle glasses, contact 
lenses, sunglasses; sunglass products, namely 
headstraps, sunglass retainers, eyeglass cases and 
sunglasses cases, spectacles chains and spectacles 
cords, parts for all aforesaid goods; cameras cases; 
cases and holders for portable computers and mobile 
phones; mobile phone covers; blank audio tapes, 
blank audio cassettes, blank video tapes, video 
cameras; blank video cassettes, blank compact 
discs, compact discs featuring music, blank laser 
discs, video disks and magnetic optical discs 
featuring topics in the fields of fashion, modeling and 
lifestyles; blank magnetic data carriers, blank 
recording discs; pre-recording discs featuring topics 
in the fields of fashion, modeling and lifestyles; 
computers; computer peripheral equipment; recorded 
computer programs featuring topics in the fields of 
fashion, modeling and lifestyles; mouse pads; 
magnetic coded cards featuring topics in the fields of 
fashion, modeling and lifestyles; compact discs 
(audio-video) featuring topics in the fields of fashion, 
modeling and lifestyles; optical compact discs 
featuring topics in the fields of fashion, modeling and 
lifestyles; compact disc players, downloadable 
electronic publications in the nature of books, 
magazines, newsletters, brochures and catalogs in 
the fields of fashion, modeling and lifestyles; pocket 
calculators; video game cartridges; headphones; 
loudspeakers; all included in class 9

מכשירים והתקנים לצילום, הסרטה ואופטיקה; מוצרים אופטיים 
כגון משקפים, משקפי מגן, משקפיים לצפייה באירועים, עדשות 
מגע, משקפי שמש; מוצרי משקפי שמש, דהיינו, רצועות לראש, 
רצועות עבור משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים ומשקפי שמש, 
שרשראות ורצועות למשקפים, חלקים לכל המוצרים האמורים; 
נרתיקים למצלמות; נרתיקים ותיקים למחשבים ניידים וטלפונים 
ניידים; כיסויי טלפון ניידים; סרטי  אודיו ריקים, קלטות אודיו 

ריקות למינהן, קלטות וידאו ריקות, מצלמות וידאו; קלטות וידאו 
ריקות, תקליטורים ריקים, תקליטורים הכוללים מוסיקה, דיסקי 
לייזר ריקים, דיסקי וידאו ודיסקים אופטיים מגנטיים הכוללים 
נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; ספקי נתונים 

מגנטיים ריקים, דיסקי הקלטה ריקים; דיסקים מוקלטים מראש 
הכוללים נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; 
מחשבים; ציוד היקפי למחשב; תוכנות מחשב מוקלטות 
שכוללות נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; 

משטחים לעכבר; כרטיסים מגנטיים מקודדים הכוללים נושאים 
בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; תקליטורים (אודיו ווידאו) 

הכוללים נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; 
תקליטורים אופטיים הכוללים נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות 
ואורח חיים; נגני קומפקט דיסק, פרסומים אלקטרוניים בסוגי 
ספרים, מגזינים, עלונים, חוברות, קטלוגים בתחומי אופנה, 

דוגמנות ואורח חיים הניתנים  להורדה; מחשבוני כיס; מחסניות 
משחק וידאו; אוזניות; רמקולים; הנכללים כולם בסוג 9             
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Class: 14 סוג: 14

Jewellery namely, bracelets, necklaces, brooches, 
rings, earrings, charms, tie tacks, hat ornaments, 
badges of precious metals, buckles for jewellery, belt 
ornaments of precious metals, pins being jewellery, 
cuff links, key rings; jewellery and precious stones; 
horological and chronometric instruments namely, 
watches, wrist-watches, straps for wrist-watches and 
watch cases, clocks, chronographs, chronometers, 
alarm clocks; watches cases; jewellery cases, shoe 
and hat ornaments of precious metal; precious 
metals and their alloys; jewelry rolls for travel and 
storage;  all included in class 14

תכשיטים, דהיינו, צמידים, שרשרות, סיכות, טבעות, עגילים, 
קמעות, נעצי עניבה, קישוטי כובע, תגים של מתכות יקרות, 
אבזמים לתכשיטים קישוטי חגורה של מתכות יקרות, סיכות 
בתחומי תכשיטים, חפתים, מחזיקי מפתחות; תכשיטים ואבני 
חן; מכשירים של אורלוגין ומדידה, דהיינו, שעונים, שעוני יד, 
רצועות לשעוני יד ונרתיקים עבור שעונים, שעונים, כרונוגרף, 
כרונומטר, שעונים מעוררים; קופסאות לשעונים; קופסאות 

לתכשיטים, קישוטים של נעליים וכובעים ממתכת יקרה; מתכות 
יקרות וסגסוגות שלהן; רולים לתכשיטים לצורכי נסיעות ואחסון; 
  הנכללים כולם בסוג 14                                                   
                                                                                    

                                        

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins; sports 
and athletic bags; overnight bags; book bags; carrier 
bags; travelling bags; backpacks; handbags; 
suitcases; purses; briefcases; travel bags; duffel 
bags; cloth shopping bags; beach bags, wheeled 
shopping bags, school bags; garment bags for travel; 
straps for luggage; overnight cases clutch; bags; 
travel kit bags sold empty; suitcases with wheels 
attached; billfolds; wallets, pocket wallets, change 
purses, coin purses, key cases, credit card cases of 
leather; combined money and credit card holders; 
card cases,  umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery, collars for animals; 
harness for animals; all included in class 18

עור וחיקויי עור; עור של חיות; תיקי ספורט ואטלטיקה; ,תיקים 
לשהות קצרה; תיקי ספרים; שקיות קניות ; תיקי נסיעה; תיקי 
גב; תיקי יד; מזוודות; ארנקים; תיקי מסמכים; תיקי נסיעות; 
תרמילים; שקיות קניות מבד; תיקי החוף, תיקי קניות על 

גלגלים, תיקים לשימוש תלמיד בבית ספר; שקיות בגדים עבור 
נסיעות; רצועות למטען; תיקים לשהות קצרה ללא ידית; ערכות 

תיקי נסיעות הנמכרות ריקות; מזוודות עם גלגלים; ארנק 
לשטרות; ארנקים, ארנקי כיס, ארנקי למטבעות, נרתיקים 
למפתחות, נרתיקים לכרטיס אשראי מעור, ארנקים עבור 
מזומנים וכרטיסי אשראי יחד; נרתיקים לכרטיס,  מטריות, 
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים, צווארונים 

לבעלי חיים; ריתמות לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 18         
                                                                                    

                                                        

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes, namely household linen, bed linen, bath 
linen, bed sheets, pillow shams, pillow cases, 
blankets, comforters, quilts, bedspreads, bed covers, 
coasters, duvet covers, duvets, dust ruffles, mattress 
covers; towels, bath towels, beach towels; travelling 
rugs; face cloths; shower curtains; table linen, table 
covers, table cloths, fabric table runners, table 
napkins of textile, place mats of textile material; 
curtains; draperies; unfitted fabric furniture covers; 
fabric flags; handkerchiefs; cloth labels; curtain tie-
backs in the nature of textile curtains holders; net 
curtains; upholstery fabrics; wall hangings of textiles; 
all included in class 24

בדים, מוצרי טקסטיל שאינם נכללים בסוגים אחרים, דהיינו, 
פשתן ביתי, מצעים, מגבות אמבטיה, מצעים,ציפיות נוי לכריות, 
ציפיות לכריות,  שמיכות, כיסוי עליון לשמיכות, שמיכות פוך, 
כיסויי מיטה, ציפות, תחתיות לכוסות, ציפות לשמיכות פוך, 
שמיכות נוצות, חציות נגד אבק, כיסוי למזרן; מגבות, מגבות 
אמבטיה, מגבות החוף; שטיחנוים לנסיעה; מטליות פנים; וילון 
מקלחת; מצעים לשולחן, כיסויי שולחן, מפות שולחן, אריגי בד 
לשולחן, מפיות שולחן ארוגות, פלייסמנט מחומרי טקסטיל; 

וילונות; וילאות; כיסוי ריהוט בד; דגלי בד; ממחטות; תוויות בד; 
מחזיקי וילאות בצורה של וילונות ארוגות; וילונות רשת; בדי 

ריפוד; שטיחי קיר של ארוגים; הנכללים כולם בסוג 24             
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Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children and infants 
namely shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit 
tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
blouses, jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, 
warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, 
skirts, dresses, wedding dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, raincoats, parkas, 
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, 
rainwear, wind resistant jackets; clothing for dancing 
namely leotards and ballet suits, sleepwear, 
pajamas, bathrobes, shower caps, chasubles, 
underwear, lingerie, boxer shorts, belts made of 
leather, ties; headgear namely, hats, wool hats, caps, 
visors, headbands, ear muffs; scarves, shawls, 
wristbands, cloth bibs; footwear, gym shoes, 
sneakers, socks, stockings, hosiery, shoes, boots, 
beach shoes, sandals, slippers, gloves, suspenders; 
layette; sashes for wear ; all included in class 25

ביגוד לגברים, נשים וילדים ותינוקות, דהיינו, חולצות, חולצות 
גולף, חולצות טי, חולצות פולו, חולצות סרוגות, חולצות ארוגות, 

סווטשרט, גופיות, סוודרים, בלוזות, ג'רסי, צווארון גולף, 
מכנסיים קצרים, מכנסי טרנינג, ביגוד חימום ספורטאי, 

בלייזרים, ז'קט לא פורמאלי, מכנסיים, ג'ינס, חצאיות, שמלות, 
שמלות כלה, חליפות, סרבל, סוודר, וסטים, ז'קטים, מעילים, 
מעילי גשם, פרקה, פונצ'ו, בגדי ים, ביקיני, בגד ים  לגברים, 
מעילים, בגדי גשם, מעילים עמידים לרוח; בגדים לריקודים, 
דהיינו, בגדי גוף וחליפות בלט, כותנות לילה, פיג'מות, חלוקי 
רחצה, כובעי מקלחת, גלימות, תחתונים, הלבשה תחתונה, 
תחתונים בוקסר, חגורות עשויות מעור, עניבות; כיסויי ראש, 
דהיינו, כובעים, כובעי צמר, כובעי קסקט, מצחיות, סרטי ראש, 
מחממי אוזניים; צעיפים, שלים, סרטי הזעה ליד, סינרי בד; 
נעליים, נעלי התעמלות, נעלי ספורט, גרביים, גרבי ניילון, 

גרביון, נעליים, מגפיים, נעלי החוף, סנדלים, נעלי בית, כפפות, 
כתפות; בגדי תינוקות; אבנט ללבישה; הנכללים כולם בסוג 25   

                                    

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, and assistance on commercial 
business in connection with perfumes, cosmetics, 
clothing, footwear, headgear, textile goods, bags, 
eyewear, jewellery, watches, horological and 
chronometric instruments, household utensils; the 
aforesaid services also in connection with 
franchising; online retail store services by mail order 
companies in the field of clothing, perfumes, 
household accessories, cosmetics, watches, 
jewellery, eyewear, records, compact discs, 
cassettes, videos, books, art pictures, cards, 
calendars, posters, prints, stickers and cartoon 
printed books; administrative services in respect of 
the closing of franchise agreements for perfumes, 
cosmetics, clothing, footwear, headgear, textile 
goods, goods made of leather or imitations of leather, 
bags, eyewear, jewellery, watches, horological and 
chronometric instruments, household accessories 
and articles; assistance in franchised commercial 
business management; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; advertising; 
office functions; aforementioned services also 
provided via Internet; representation of goods on 
communication media, for retail purpose; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; promotion for others; sales 
promotion; personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; secretarial 
services; accounting; rental of vending machines; 
sponsorship search; all included in class 35

שירותי חנות קמעונאית, וסיוע לעסק מסחרי בקשר עם בשמים, 
קוסמטיקה, הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, מוצרי טקסטיל, 
תיקים, משקפי שמש, תכשיטים, שעונים, מכשירי אורלוגין 

ומדידה, כלי בית; השירותים הנ"ל גם לעניין הזכיינות; שירותי 
חנות קמעונאית מקוונת הפועלת באמצעות הזמנה בדואר 

בתחום של בגדים, בשמים, אבזרים ביתיים, מוצרי קוסמטיקה, 
שעונים, תכשיטים, משקפיים,  תקליטורים, קלטות, סרטי וידאו, 

ספרים, תמונות אמנות, כרטיסים, לוחות שנה, פוסטרים, 
הדפסים, מדבקות וספרי קריקטורה מודפסים; שירותים 

מנהליים לעניין השלמת הסכמי זיכיון לבשמים, קוסמטיקה, 
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, מוצרי טקסטיל, מוצרי עור או 
חיקויי עור, תיקים, משקפי שמש, תכשיטים, שעונים, מכשירי 
אורלוגין ומדידה, אבזרים והתקנים ביתיים; סיוע בניהול עסק 
מסחרי בזכיינות; ארגון הרידים למטרות מסחריות או פרסום; 
פרסום; שירותי משרד; השירותים האמורים מסופקים גם 
באמצעות האינטרנט; ייצוג של מוצרים באמצעי תקשורת, 
למטרות קמעונאיות; ניהול מסחרי של הרישוי של הסחורות 

ושירותים של אחרים; קידום עבור אחרים; קידום מכירות; ייעוץ 
וניהול כוח אדם; שירותי רילוקיישן לעסקים; שירותי מזכירות; 
חשבונאות; השכרה של מכונות אוטומטיות; חיפוש חסות; 

הנכללים כולם בסוג 35                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

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

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

European Union, 03/06/2015, No. 014191357 האיחוד האירופי, 03/06/2015, מספר 014191357

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14
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 Owners

Name: Thakoon (HK) Limited

Address: Unit 602, 6/F., Chuang’s Tower, P.O.B. 30-32 
Connaught Road Central, Hong Kong, Hong Kong

Limited

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35
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CYBERSHIELD AnD

Trade Mark No. 278796 מספר סימן

Application Date 11/10/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1295398 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cyber security systems comprising computer 
hardware and software for network-wide detecting, 
preventing, blocking, mitigating and fighting harmful 
consequences of cyber information and attacks on 
computer controlled enterprises, organizations, 
infrastructures installations and networks, devising 
response solutions, handling a stream of alerts, 
ensuring consistent performance by teams, linking 
and learning previous incidents, managing multiple 
incidents, managing cross-organization and 
continuous cyber-attacks, ensuring privacy control, 
providing access to past incidents and events, 
facilitating wider cyber intelligence and analysis and 
providing advanced cyber security, defense, 
response and attack; cyber collection systems 
comprising hardware and software for collecting and 
intercepting communications and information, 
namely, web pages, text, video, voice and data; 
intelligence computer hardware and software for 
detecting voice, video, email, message, media 
interaction and text, using access to worldwide web, 
intranet, wireless network, and other multimedia 
communication transmitted over telecommunication 
equipment and networks; computerized hardware 
and software used to capture video, voice, data, text, 
signal and alarm; computer software for data 
management, analysis, interpretation, identification, 
reporting, and decision support; telecommunication 
surveillance hardware and software for interception, 
filtering and analyzing data and voice 
communications; telecommunication surveillance 
hardware and software for interception, filtering and 
analyzing communications on networks, mobile 
applications, chat applications and webmail services; 
integrated and modular cyber security systems for 
the protection of national infrastructures and 
enterprises, property and individuals from cyber 
threats including terrorism, crime, fraud, and theft, 
comprising computer software and hardware for 
cyber security situation management enabling 
situation planning, mitigation, response and handling; 
computer software for investigating and analyzing 
potential cyber security threats; training and 
simulation software for training cyber professionals 
against advanced cyber-attacks; all included in class 
9.

מערכות בטיחות אינטרנטיות הכוללות חומרות ותוכנות מחשב 
עבור רשת רחבה לגילוי, מניעה, חסימה, הקלה ולחימה 

בתוצאות מזיקות של מידע אינטרנטי והתקפות על חברות, 
ארגונים, תשתיות, מתקנים ורשתות נשלטי מחשב, תכנון 

פתרונות תגובה, ניהול זרם של התראות, הבטחת ביצוע עקבי 
באמצעות קבוצות, קישור ולימוד מקרים קודמים, ניהול מקרים 
רבים, ניהול התקפות אינטרנטיות מתמשכות וחוצות ארגון, 
הבטחת בקרת פרטיות, הענקת גישה למקרים ואירועים 

קודמים, החשת מודיעין אינטרנטי רחב ואבחון והענקת בטיחות 
אינטרנטית מתקדמת, הגנה, תגובה והתקפה; מערכות איסוף 

אינטרנטיות הכוללות תוכנות וחומרות עבור איסוף וירוט 
תקשורות ומידע, דהיינו, עמודי אתר, טקסט, וידאו, קול ונתונים; 
חומרות ותוכנות מודיעין מחשב עבור איתור קול, וידיאו, דואר 

אלקטרוני, הודעה, תקשורת גומלין וטקסט, המשתמשים בגישה 
לאתר בינלאומי, אינטרנט, רשת אלחוטית, ותקשורת 

מולטימדיה אחרת המשודרת באמצעות ציוד ורשתות תקשורת 
רחק; חומרות ותוכנות ממוחשבות המשמשות ללכידת וידאו, 
קול, נתונים, טקסט, אות ואזעקה; תוכנות מחשב עבור ניהול, 
אבחון, פרוש, זיהוי, דיווח ותמיכת החלטה של נתונים; חומרות 
ותוכנות מעקב תקשורת רחק עבור ירוט, סינון ואבחון תקשורות 
נתונים וקול; חומרות ותוכנות מעקב תקשורת רחק עבור ירוט, 
סימון ואבחון תקשורות ברשתות, יישומים ניידים, יישומי שיחה 
ושירותי דואר רשת; מערכות בטיחות אינטרנטיות מודולריות 
ומסוכמות עבור הגנה של מתקנים וחברות מדינתיים, רכוש 

ואנשים מאיומי אינטרנט הכוללים טרור, פשע, תרמית, וגניבה, 
הכוללים תוכנות וחומרות מחשב עבור ניהול מצב בטיחות 

אינטרנטי המאפשרים תכנון, הקלה, תגובה וניהול מצב; תוכנות 
מחשב עבור חקירה ואבחון איומי בטיחות אינטרנטיים 

אפשריים; תוכנות מחשב והתקני סימולציה עבור אימון אנשי 
מקצוע בתחום האינטרנט כנגד התקפות אינטרנטיות 

מתקדמות; הנכללים כולם בסוג 9.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ה' תמוז תשע"ז - 37529/06/2017



Ownersבעלים

Name: Cyberbit Ltd. שם: סייברביט בע"מ

Address: 2 Hamachshev Street, Netanya, 4250712, Israel כתובת : רח' המחשב 2, נתניה, 4250712, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ה' תמוז תשע"ז - 37629/06/2017



Trade Mark No. 278797 מספר סימן

Application Date 11/10/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1295590 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 37729/06/2017



Ownersבעלים

Name: Cyberbit Ltd. שם: סייברביט בע"מ

Address: 2 Hamachshev Street, Netanya, 4250712, Israel כתובת : רח' המחשב 2, נתניה, 4250712, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 9 סוג: 9

Cyber security systems comprising computer 
hardware and software for network-wide detecting, 
preventing, blocking, mitigating and fighting harmful 
consequences of cyber information and attacks on 
computer controlled enterprises, organizations, 
infrastructures installations and networks, devising 
response solutions, handling a stream of alerts, 
ensuring consistent performance by teams, linking 
and learning previous incidents, managing multiple 
incidents, managing cross-organization and 
continuous cyber-attacks, ensuring privacy control, 
providing access to past incidents and events, 
facilitating wider cyber intelligence and analysis and 
providing advanced cyber security, defense, 
response and attack; cyber collection systems 
comprising hardware and software for collecting and 
intercepting communications and information, 
namely, web pages, text, video, voice and data; 
intelligence computer hardware and software for 
detecting voice, video, email, message, media 
interaction and text, using access to worldwide web, 
intranet, wireless network, and other multimedia 
communication transmitted over telecommunication 
equipment and networks; computerized hardware 
and software used to capture video, voice, data, text, 
signal and alarm; computer software for data 
management, analysis, interpretation, identification, 
reporting, and decision support; telecommunication 
surveillance hardware and software for interception, 
filtering and analyzing data and voice 
communications; telecommunication surveillance 
hardware and software for interception, filtering and 
analyzing communications on networks, mobile 
applications, chat applications and webmail services; 
integrated and modular cyber security systems for 
the protection of national infrastructures and 
enterprises, property and individuals from cyber 
threats including terrorism, crime, fraud, and theft, 
comprising computer software and hardware for 
cyber security situation management enabling 
situation planning, mitigation, response and handling; 
computer software for investigating and analyzing 
potential cyber security threats; training and 
simulation software for training cyber professionals 
against advanced cyber-attacks; all included in class 
9.

מערכות בטיחות אינטרנטיות הכוללות חומרות ותוכנות מחשב 
עבור רשת רחבה לגילוי, מניעה, חסימה, הקלה ולחימה 

בתוצאות מזיקות של מידע אינטרנטי והתקפות על חברות, 
ארגונים, תשתיות, מתקנים ורשתות נשלטי מחשב, תכנון 

פתרונות תגובה, ניהול זרם של התראות, הבטחת ביצוע עקבי 
באמצעות קבוצות, קישור ולימוד מקרים קודמים, ניהול מקרים 
רבים, ניהול התקפות אינטרנטיות מתמשכות וחוצות ארגון, 
הבטחת בקרת פרטיות, הענקת גישה למקרים ואירועים 

קודמים, החשת מודיעין אינטרנטי רחב ואבחון והענקת בטיחות 
אינטרנטית מתקדמת, הגנה, תגובה והתקפה; מערכות איסוף 

אינטרנטיות הכוללות תוכנות וחומרות עבור איסוף וירוט 
תקשורות ומידע, דהיינו, עמודי אתר, טקסט, וידאו, קול ונתונים; 
חומרות ותוכנות מודיעין מחשב עבור איתור קול, וידיאו, דואר 

אלקטרוני, הודעה, תקשורת גומלין וטקסט, המשתמשים בגישה 
לאתר בינלאומי, אינטרנט, רשת אלחוטית, ותקשורת 

מולטימדיה אחרת המשודרת באמצעות ציוד ורשתות תקשורת 
רחק; חומרות ותוכנות ממוחשבות המשמשות ללכידת וידאו, 
קול, נתונים, טקסט, אות ואזעקה; תוכנות מחשב עבור ניהול, 
אבחון, פרוש, זיהוי, דיווח ותמיכת החלטה של נתונים; חומרות 
ותוכנות מעקב תקשורת רחק עבור ירוט, סינון ואבחון תקשורות 
נתונים וקול; חומרות ותוכנות מעקב תקשורת רחק עבור ירוט, 
סימון ואבחון תקשורות ברשתות, יישומים ניידים, יישומי שיחה 
ושירותי דואר רשת; מערכות בטיחות אינטרנטיות מודולריות 
ומסוכמות עבור הגנה של מתקנים וחברות מדינתיים, רכוש 

ואנשים מאיומי אינטרנט הכוללים טרור, פשע, תרמית, וגניבה, 
הכוללים תוכנות וחומרות מחשב עבור ניהול מצב בטיחות 

אינטרנטי המאפשרים תכנון, הקלה, תגובה וניהול מצב; תוכנות 
מחשב עבור חקירה ואבחון איומי בטיחות אינטרנטיים 

אפשריים; תוכנות מחשב והתקני סימולציה עבור אימון אנשי 
מקצוע בתחום האינטרנט כנגד התקפות אינטרנטיות 

מתקדמות; הנכללים כולם בסוג 9.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ה' תמוז תשע"ז - 37829/06/2017



CYBERSHIELD MnR

Trade Mark No. 278798 מספר סימן

Application Date 11/10/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1295588 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cyber security systems comprising computer 
hardware and software for network-wide detecting, 
preventing, blocking, mitigating and fighting harmful 
consequences of cyber information and attacks on 
computer controlled enterprises, organizations, 
infrastructures installations and networks, devising 
response solutions, handling a stream of alerts, 
ensuring consistent performance by teams, linking 
and learning previous incidents, managing multiple 
incidents, managing cross-organization and 
continuous cyber-attacks, ensuring privacy control, 
providing access to past incidents and events, 
facilitating wider cyber intelligence and analysis and 
providing advanced cyber security, defense, 
response and attack; cyber collection systems 
comprising hardware and software for collecting and 
intercepting communications and information, 
namely, web pages, text, video, voice and data; 
intelligence computer hardware and software for 
detecting voice, video, email, message, media 
interaction and text, using access to worldwide web, 
intranet, wireless network, and other multimedia 
communication transmitted over telecommunication 
equipment and networks; computerized hardware 
and software used to capture video, voice, data, text, 
signal and alarm; computer software for data 
management, analysis, interpretation, identification, 
reporting, and decision support; telecommunication 
surveillance hardware and software for interception, 
filtering and analyzing data and voice 
communications; telecommunication surveillance 
hardware and software for interception, filtering and 
analyzing communications on networks, mobile 
applications, chat applications and webmail services; 
integrated and modular cyber security systems for 
the protection of national infrastructures and 
enterprises, property and individuals from cyber 
threats including terrorism, crime, fraud, and theft, 
comprising computer software and hardware for 
cyber security situation management enabling 
situation planning, mitigation, response and handling; 
computer software for investigating and analyzing 
potential cyber security threats; training and 
simulation software for training cyber professionals 
against advanced cyber-attacks; all included in class 
9.

מערכות בטיחות אינטרנטיות הכוללות חומרות ותוכנות מחשב 
עבור רשת רחבה לגילוי, מניעה, חסימה, הקלה ולחימה 

בתוצאות מזיקות של מידע אינטרנטי והתקפות על חברות, 
ארגונים, תשתיות, מתקנים ורשתות נשלטי מחשב, תכנון 

פתרונות תגובה, ניהול זרם של התראות, הבטחת ביצוע עקבי 
באמצעות קבוצות, קישור ולימוד מקרים קודמים, ניהול מקרים 
רבים, ניהול התקפות אינטרנטיות מתמשכות וחוצות ארגון, 
הבטחת בקרת פרטיות, הענקת גישה למקרים ואירועים 

קודמים, החשת מודיעין אינטרנטי רחב ואבחון והענקת בטיחות 
אינטרנטית מתקדמת, הגנה, תגובה והתקפה; מערכות איסוף 

אינטרנטיות הכוללות תוכנות וחומרות עבור איסוף וירוט 
תקשורות ומידע, דהיינו, עמודי אתר, טקסט, וידאו, קול ונתונים; 
חומרות ותוכנות מודיעין מחשב עבור איתור קול, וידיאו, דואר 

אלקטרוני, הודעה, תקשורת גומלין וטקסט, המשתמשים בגישה 
לאתר בינלאומי, אינטרנט, רשת אלחוטית, ותקשורת 

מולטימדיה אחרת המשודרת באמצעות ציוד ורשתות תקשורת 
רחק; חומרות ותוכנות ממוחשבות המשמשות ללכידת וידאו, 
קול, נתונים, טקסט, אות ואזעקה; תוכנות מחשב עבור ניהול, 
אבחון, פרוש, זיהוי, דיווח ותמיכת החלטה של נתונים; חומרות 
ותוכנות מעקב תקשורת רחק עבור ירוט, סינון ואבחון תקשורות 
נתונים וקול; חומרות ותוכנות מעקב תקשורת רחק עבור ירוט, 
סימון ואבחון תקשורות ברשתות, יישומים ניידים, יישומי שיחה 
ושירותי דואר רשת; מערכות בטיחות אינטרנטיות מודולריות 
ומסוכמות עבור הגנה של מתקנים וחברות מדינתיים, רכוש 

ואנשים מאיומי אינטרנט הכוללים טרור, פשע, תרמית, וגניבה, 
הכוללים תוכנות וחומרות מחשב עבור ניהול מצב בטיחות 

אינטרנטי המאפשרים תכנון, הקלה, תגובה וניהול מצב; תוכנות 
מחשב עבור חקירה ואבחון איומי בטיחות אינטרנטיים 

אפשריים; תוכנות מחשב והתקני סימולציה עבור אימון אנשי 
מקצוע בתחום האינטרנט כנגד התקפות אינטרנטיות 

מתקדמות; הנכללים כולם בסוג 9.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ה' תמוז תשע"ז - 37929/06/2017



Ownersבעלים

Name: Cyberbit Ltd. שם: סייברביט בע"מ

Address: 2 Hamachshev Street, Netanya, 4250712, Israel כתובת : רח' המחשב 2, נתניה, 4250712, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ה' תמוז תשע"ז - 38029/06/2017



SECOLOG IP

Trade Mark No. 278799 מספר סימן

Application Date 11/10/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Security, safety, protection and signalling apparatus 
and equipment, in particular alarm and warning 
equipment, and access and access control 
apparatus; information technology and audiovisual 
apparatus, in particular communications equipment, 
signal cables for IT, audiovisuals and 
telecommunications, data processing apparatus and 
equipment as well as (electrical and mechanical)
accessories, and audio, visual and photographic 
apparatus; electronic control systems; measuring, 
detecting and monitoring instruments, devices and 
regulators, including chronometric instruments and 
apparatus, other than clocks and watches; recorded 
content, in particular software; interfaces, namely 
interface apparatus or programs for security, safety, 
protection and signalling installations and 
communications systems; parts and fittings of all the 
aforesaid goods; all included in Class 9

מכשירים וציוד לאבטחה, בטיחות, הגנה ואיתות, ובפרט ציוד 
לאזעקות ואזהרות, ומכשירי גישה ובקרת גישה; מכשירי 

טכנולוגית מידע ואור-קול, ובפרט, ציוד תקשורת, כבלי איתות 
לאיי.טי, אור-קול וטלקומוניקציה, מכשירי עיבוד נתונים וציוד 
כמו גם אביזרים (חשמליים ומכניים), ומכשירי שמע, חזות 
וצילום; מערכות בקרה אלקטרוניות; כלי מדידה, גילוי וניטור, 
התקנים ווסתים, כולל כלים ומכשירים כרונומטריים, שאינם 
שעונים ושעוני יד; תוכן מוקלט, ובפרט תוכנה; ממשקים, 

במיוחד מנגנונים או תוכנות ממשק אבטחה, בטיחות, הגנה 
ואיתות על מתקנים ומערכות תקשורת; חלקים והתאמות לכל 
הטובין האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 9                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of electronic 
control systems; all included in Class 37

התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות בקרה אלקטרוניות; 
הנכללים כולם בסוג 37                                                 

Class: 42 סוג: 42

IT services and engineering in connection with 
consultancy, planning and programming of electronic 
control systems for security, safety, protection and 
signalling installations and communications systems; 
all included in Class 42

שירותים והנדסת איי.טי בקשר לייעוץ, תכנון ובתכנות של 
מערכות אלקטרוניות לאבטחה, בטיחות, הגנה ואיתות על 

מתקנים ומערכות תקשורת; 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)

Austria, 13/04/2015, No. AM 50957/2015 AM 50957/2015 אוסטריה, 13/04/2015, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 38129/06/2017



 Owners

Name: Schrack Seconet AG

Address: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Austria

(AUSTRIA STOCK 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

ה' תמוז תשע"ז - 38229/06/2017



Trade Mark No. 278818 מספר סימן

Application Date 28/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1267332 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried, baked and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes;  fruit salads; fruit-
based snack food.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa and preparations having a base of cocoa, 
chocolate, chocolate products, confectionery, sweets; 
sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, 
yeast, pastries; biscuits, cakes, desserts of vegetable 
origin and other desserts based on cereals (cereals 
predominating); pasta, baking-powder, flour, spices, 
and flavourings; puddings; edible ices, products for 
making edible ices; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, rice, pasta, food products based 
on rice, flour or cereals, also in the form of cooked 
dishes; fruit sauces; coffee; coffee extracts and 
coffee-based preparations; coffee substitutes and 
extracts of coffee substitutes; coffee beans; 
unroasted coffee; ground coffee; decaffeinated 
coffee; instant coffee; coffee drinks; coffee 
beverages; coffee mixtures; flavoured coffee; roasted 
coffee beans; ground coffee beans; prepared coffee 
and coffee-based beverages; coffee based drinks; 
coffee in brewed form; coffee in ground form; coffee 
beverages with milk; ice beverages with a coffee 
base; filters in the form of paper bags filled with 
coffee; tea, tea extracts and tea-based preparations.

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables;  seeds; foodstuffs for 
animals, 

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

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

Benelux, 17/02/2015, No. 1304796 בנלוקס, 17/02/2015, מספר 1304796

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 38329/06/2017



 Owners

Name: Fruit Shippers Limited

Address: 3rd Floor, Charlotte House, Charlotte Street, 
P.O. Box N-10051, Nassau, Belgium

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 38429/06/2017



Trade Mark No. 278846 מספר סימן

Application Date 03/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1267635 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Birken AG

Address: Streiflingsweg 11, 75223 Niefern-Öschelbronn, 
Germany

(DE AG - 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: 3 סוג: 3

Cosmetics.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds; sanitary preparations for medical purposes.

ה' תמוז תשע"ז - 38529/06/2017



Trade Mark No. 278852 מספר סימן

Application Date 15/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1267689 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Suction machines for industrial use; woodworking 
machines; automatic handling machines 
(manipulators); packaging or packing machines; 
pumps (machines); electric hand drills; clippers 
(machines); bulldozers; grinding machines; 
centrifugal machines; elevators; machines for 
sewing, for knitting; ironing machines; laundry 
washing machines; electric kitchen machines; sorting 
machines for industry; saws (machines); robots 
(machines); printing machines; drilling machines; 
elevators (lifts); electric knives; washer-dryers; parts 
and/or components and accessories of all the above-
mentioned goods; all included in class 7.

Class: 11 סוג: 11

Lamps, light bulbs, automobile lights, bicycle lights, 
book lights, sockets for electric lights, outdoor light 
fixtures; hot water heating installations, air heating 
apparatus, electric radiators, gas stoves, electric 
stoves (heating apparatus), solar energy collectors 
(heating), air conditioners, heating furnaces; steam 
boilers, saunas, steam sterilizers, humidifiers; bread 
toasters, ovens, electric cookers, electric coffee 
percolators, electric deep fryers, electric kettles, 
microwave ovens for cooking, electric bread makers, 
electric rice cookers, induction hobs;  refrigerators, 
refrigerating show cases, electric ice makers, 
freezers, chest freezers; laundry dryer, head dryer; 
ventilating hoods for stoves; electric ventilators, air 
conditioners, electric fans, air conditioners for 
vehicles; water coolers, water filters, water sterilizers, 
water softening apparatuses; air-conditioning 
apparatus or installations; freezers; flashlights; 
electric coffee machines; cookers (cooking stoves); 
lighting apparatus for vehicles; heating or air-
conditioning installations for vehicles; air or water 
purifying apparatus and machines; sterilizers; parts 
and/or components and accessories of all the above-
mentioned goods; all included in class 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)

France, 13/02/2015, No. 15 4 158 515 צרפת, 13/02/2015, מספר 515 158 4 15

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

ה' תמוז תשע"ז - 38629/06/2017



 Owners

Name: Candy Hoover Group S.r.l.

Address: Via Comolli, 16, I-20861 BRUGHERIO, Italy

(Société à Responsabilité Limitée)

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

ה' תמוז תשע"ז - 38729/06/2017



Trade Mark No. 278864 מספר סימן

Application Date 11/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0641319 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Syma Intercontinental AG

Address: Panoramastrasse 19, CH-9533 Kirchberg, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Construction materials of metal, in particular metal 
construction elements for temporary stands at 
exhibitions, conferences and sporting events, 
transportable buildings of metal.

Class: 42 סוג: 42

Rental of construction elements for temporary stands 
and  of  transportable buildings for exhibitions, all for 
exhibitions, conferences and sporting events, not 
included in other classes.

ה' תמוז תשע"ז - 38829/06/2017



זהרגארד
ZOHARGUARD

Trade Mark No. 278912 מספר סימן

Application Date 14/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZOHAR DALIA PROFESSIONAL L.P שם: זהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלת

Address: Kibbutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 6492702, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 
6492702, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Water-purifying chemicals; water-softening 
chemicals; water-purifying chemicals for swimming 
pools; water treatment chemicals for use in factories 
and industry; chemical preparations for testing water; 
chemical preparations for preventing scale formation 
in hydronic heating and cooling systems; purification 
preparations; chemicals for disinfecting water; 
chemicals for disinfecting water for use in factories 
and industry; chemicals for disinfecting water for use 
in the food and beverages industry; chemicals for 
disinfecting water systems; chemicals for disinfecting 
water tanks; chemicals for disinfecting water boilers; 
chemicals for disinfecting cooling towers; chemicals 
for use in industry; chemical preparations for use in 
industry ; all included in class 1.

כימיקלים לטיהור מים; כימיקלים מרככי מים; כימיקלים לטיהור 
מים לבריכות שחייה; כימיקלים לטיפול במים לשימוש במפעלים 
ובתעשייה; תכשירים כימיים לבדיקת מים; תכשירים כימיים 
למניעת היווצרות אבנית במערכות לקירור וחימום מים; חומרי 
חיטוי; כימיקלים לחיטוי מים; כימיקלים לחיטוי מים לשימוש 

במפעלים ובתעשייה; כימיקלים לחיטוי מים לשימוש בתעשיית 
המזון והמשקאות; כימיקלים לחיטוי מערכות מים; כימיקלים 
לחיטוי מכלי מים; כימיקלים לחיטוי דודי מים; כימיקלים לחיטוי 
מגדלי קירור; כימיקלים לשימוש בתעשייה; תכשירים כימיים 

לשימוש בתעשייה ; הנכללים כולם בסוג 1.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants; disinfectants preparations; biocides; 
all-purpose disinfectants; disinfectants for swimming 
pools; water disinfecting preparations; water 
disinfecting preparations for use in factories and 
industry; water disinfecting preparations for use in the 
food and beverages industry; water towers 
disinfecting preparations; water tanks disinfecting 
preparations; cooling towers disinfecting preparations 
; all included in class 5.

חומרי חיטוי; תכשירי חיטוי; ביוציד- חומר חיטוי; חומרי חיטוי 
רב תכליתיים; חומרי חיטוי לשימוש בבריכות שחייה; תכשירים 

לחיטוי מים; תכשירים לחיטוי מים לשימוש במפעלים 
ובתעשייה; תכשירים לחיטוי מים לשימוש בתעשיית המזון 
והמשקאות; תכשירים לחיטוי מערכות מים; תכשירים לחיטוי 
מכלי מים; תכשירים לחיטוי דודי מים; תכשירים לחיטוי מגדלי 
קירור ; הנכללים כולם בסוג 5.                                             
                                                                                    

                                                    

Class: 40 סוג: 40

Water treatment and purification; water purification 
services; water treating; water treating and providing 
information relating thereto; providing information 
relating to water treating services ; all included in 
class 40.

טיפול וטיהור של מים; שירותי טיהור מים; טיפול במים; טיפול 
במים ואספקת מידע בקשר לכך; מתן מידע על שירותי טיפול 
במים ; הנכללים כולם בסוג 40.                                           
                                                                                    

                                              

ה' תמוז תשע"ז - 38929/06/2017



Trade Mark No. 278919 מספר סימן

Application Date 13/10/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Printing or bookbinding machines and apparatus; 
Electronic offset pressing machines all included in 
class 7.

מכונות ומכשור דפוס או כריכת ספרים; מכונות לחיצה אופסט 
אלקטרוניות; הנכללים כולם נסוג 7.                                     

        

Class: 9 סוג: 9

Electronic printing density control system for printing 
machines; Electronic control systems for 
management of printing and pressing machines; 
Electronic control systems for automatic matching 
and supplying ink quantities during printing and  
offset pressing; MIS (Management Information 
System) Connection software; Ink quantity 
calculation software; all included in class 9.

מכונות אלקטרוניות לבקרת צפיפות הדפסה במכונות הדפסה; 
מכונות אלקטרוניות לבקרת ניהול מכונות הדפסה ולחיצה; 

מערכות אלקטרוניות להתאמה אוטומטית ואספקת כמויות דיו 
במהלך הדפסה ולחיצת אופסט;  אמ. אי. אס (מערכת מידע 
לניהול) תוכנת חיבור; תוכנת חישוב כמות דיו; 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)

Japan, 23/06/2015, No. 2015-059028 יפן, 23/06/2015, מספר 2015-059028

Class: 7 סוג: 7

Printing or bookbinding machines and apparatus. מכונות ומכשור דפוס או כריכת ספרים.                           

Class: 9 סוג: 9

Electronic machines, apparatus and their parts.. מכונות ומכשור אלקטרוני וחלקיהם.                                   

ה' תמוז תשע"ז - 39029/06/2017



 Owners

Name: RYOBI MHI Graphic Technology Ltd.

Address: 800-2 Ukai-cho,, Fuchu-shi Hiroshima-ken, 726-
0002, Japan

a corporation organized and existing under the laws of 
Japan, Manufacturers and 

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

ה' תמוז תשע"ז - 39129/06/2017



Trade Mark No. 278925 מספר סימן

Application Date 14/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maccabi Health Services שם: מכבי שירותי בריאות

Address: 27 Hamered Street, Tel Aviv - Yaffo, Israel כתובת : רח' המרד 27, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products, cosmetic preparations, creams 
and lotions, washes, gels and powders for the face, 
the body and the hands; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, תכשירי קוסמטיקה, משחות, תחליבים, 
תרחיצים, ג'ל ואבקות לפנים, לגוף ולידיים, הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .3

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; vitamins and food 
supplements; non-prescription medicines, 
prescription medicines, all included in class 5.

תכשירי רוקחות; ויטמינים ותוספי מזון; תרופות ללא מרשם, 
תרופות מרשם, הנכללים כולם בסוג 5.                                 

                                                                  

Class: 10 סוג: 10

Medical devices and apparatus; all included in class 
10.

התקנים ומכשירים רפואיים, הנכללים בסוג 10.                      
          

ה' תמוז תשע"ז - 39229/06/2017



Trade Mark No. 278948 מספר סימן

Application Date 15/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1267889 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Suction machines for industrial use; woodworking 
machines; automatic handling machines 
(manipulators); packaging or packing machines; 
pumps (machines); electric hand drills; clippers 
(machines); bulldozers; grinding machines; 
centrifugal machines; elevators; machines for 
sewing, for knitting; ironing machines; laundry 
washing machines; electric kitchen machines; sorting 
machines for industry; saws (machines); robots 
(machines); printing machines; drilling machines; 
elevators (lifts); electric knives; washer-dryers; parts 
and/or components and accessories of all the above-
mentioned goods; all included in class 7.

Class: 11 סוג: 11

Lamps, light bulbs, automobile lights, bicycle lights, 
book lights, sockets for electric lights, outdoor light 
fixtures; hot water heating installations, air heating 
apparatus, electric radiators, gas stoves, electric 
stoves (heating apparatus), solar energy collectors 
(heating), air conditioners, heating furnaces; steam 
boilers, saunas, steam sterilizers, humidifiers; bread 
toasters, ovens, electric cookers, electric coffee 
percolators, electric deep fryers, electric kettles, 
microwave ovens for cooking, electric bread makers, 
electric rice cookers, induction hobs; refrigerators, 
refrigerating show cases, electric ice makers, 
freezers, chest freezers; laundry dryer, head dryer; 
ventilating hoods for stoves; electric ventilators, air 
conditioners, electric fans, air conditioners for 
vehicles; water coolers, water filters, water sterilizers, 
water softening apparatuses; air-conditioning 
apparatus or installations; freezers; flashlights; 
electric coffee machines; cookers (cooking stoves); 
lighting apparatus for vehicles; heating or air-
conditioning installations for vehicles; air or water 
purifying apparatus and machines; sterilizers; parts 
and/or components and accessories of all the above-
mentioned goods; all included in class 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)

France, 13/02/2015, No. 15 4 158 514 צרפת, 13/02/2015, מספר 514 158 4 15

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

ה' תמוז תשע"ז - 39329/06/2017



 Owners

Name: Candy Hoover Group S.r.l.

Address: Via Comolli, 16, I-20861 BRUGHERIO, Italy

(Société à Responsabilité Limitée)

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

ה' תמוז תשע"ז - 39429/06/2017



Trade Mark No. 279002 מספר סימן

Application Date 19/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1268458 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Parking meters; apparatus to check stamping mail; 
counterfeit [false] coin detectors; mechanisms for 
coin-operated apparatus; electronic tags for goods; 
automatic gauges; measures; signal lanterns; 
luminous signs; luminous or mechanical signalling 
panels; luminous or mechanical road signs; light-
emitting electronic pointers; traffic light apparatus 
[signalling devices]; LED light boxes for use in 
advertising and display; surveying apparatus and 
instruments; voltage regulators for vehicles; 
thermostats; apparatus and instruments for physics; 
metal detectors for industrial or military purposes; 
telescopes; wires, electric; materials for electricity 
mains [wires, cables]; semi-conductors; wafers used 
for integrated circuits; printed circuits; printed circuit 
boards; coils, electric; vacuum tubes [radio]; light-
emitting diodes [LED]; converters, electric; 
transformers [electricity]; switches, electric; current 
rectifiers; time switches, automatic; control panels 
[electricity]; lighting ballasts; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; high and low voltage 
switch board; circuit breakers; distribution boxes 
[electricity]; commutators; connections, electric; 
switchboxes [electricity]; junction boxes [electricity]; 
cell switches [electricity]; connections for electric 
lines; couplings, electric; relays, electric; inverters 
[electricity]; wire connectors [electricity]; light 
dimmers [regulators], electric; electrified fences; 
stage lighting regulators; voltage surge protectors; 
step up transformers; fluorescent screens; remote 
control apparatus; domestic remote controllers; light 
conducting filaments [optical fibers [fibres]]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; lightning conductors 
[rods]; electrolysers; fire extinguishers; radiology 
screens for industrial purposes; anti-glare glasses; 
smoke detectors; sound alarms; alarms; electric door 
bells; locks, electric; animated cartoons; egg-
candlers; none of the aforesaid include consumer 
electronics (with the exclusion of dedicated lighting 
devices), computers, computer hardware or computer 
software.

ה' תמוז תשע"ז - 39529/06/2017



Class: 11 סוג: 11

Stage lamps and lanterns; reflector lamps; daylight 
fluorescent lamp tubes; lighting installations for air 
vehicles; light bulbs; light bulbs, electric; arc lamps; 
electric lamps; lights for vehicles; anti-dazzle devices 
for automobiles [lamp fittings]; headlights for 
automobiles; lamps; lamp casings; incandescent 
burners; bicycle lights; pocket torches, electric; 
pocket searchlights; light bulbs for directional signals 
for vehicles; carbon for arc lamps; lamp glasses; 
cycle lights; discharge tubes, electric, for lighting; 
light diffusers; sockets for electric lights; lighting 
apparatus and installations; chandeliers; ceiling 
lights; filaments for electric lamps; flares; curling 
lamps; germicidal lamps for purifying air; lamp 
globes; laboratory lamps; ultraviolet ray lamps, not 
for medical purposes; safety lamps; lamp reflectors; 
Chinese lanterns; fairy lights for festive decoration; 
luminous tubes for lighting; magnesium filaments for 
lighting; miners' lamps; lights, electric, for Christmas 
trees; luminous house numbers; vehicle headlights; 
torches for lighting; searchlights; vehicle reflectors; 
lighting apparatus for vehicles; lamp shades; 
lampshade holders; anti-dazzle devices for vehicles 
[lamp fittings]; lamps for directional signals of 
automobiles; automobile lights; standard lamps; 
aquarium lights; diving lights; light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; lanterns for lighting; 
microwave ovens [cooking apparatus]; cooking 
utensils, electric; bread baking machines; electric 
kettles; lava rocks for use in barbecue grills; 
refrigerators; ice cream making machines; 
refrigerating appliances and installations; fans [air-
conditioning]; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; exhaust fans; gas 
scrubbing apparatus; fabric steamers; air deodorising 
apparatus; air conditioning installations; air 
conditioning apparatus; air filtering installations; 
humidifier; air purifying apparatus and machines; hair 
driers; heating apparatus, electric; radiator caps; 
bubble and foam generators for shows; fountains; 
pipe line cocks [spigots]; heating installations; 
watering installations, automatic; heaters for baths; 
bath heaters; solar energy water heaters; solar 
thermal collectors [heating]; showers; bath fittings; 
disinfecting cupboard; device for drinking water; 
water purification installations; disposable sterilization 
pouches; pocket warmers; radiators, electric; lighters; 
gas lighters; nuclear reactors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
14206921

סין, 19/03/2014, מספר 14206921

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 39629/06/2017



Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the Latin characters 
"OPPLE"; the trademark as a whole has no 
significance nor is it a term of art in the relevant trade 
or industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance and no 
meaning in any foreign language.

 Owners

Name: OPPLE LIGHTING CO., LTD.

Address: Rm.411, Building 1,No. 6111, Longdong 
Avenue, Pudong New District, SHANGHAI, People's 
Republic of China

(China Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 6492702, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 
6492702, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 39729/06/2017



Trade Mark No. 279032 מספר סימן

Application Date 06/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1268821 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NXP B.V.

Address: High Tech Campus 60, NL-5656 AG 
EINDHOVEN, Netherlands

(Netherlands Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits (ics), chips, diodes, transistors, 
semiconductors and semiconductor devices; power 
amplifiers; power amplifier modules; radio frequency 
power amplifier pallets; microcontrollers; rf (radio 
frequency) components; rf power transistors; rf power 
transmitters; multi-chip modules; transceivers; 
controllers; amplifiers; switches; tuners; power 
sensors; integrated circuits embedded with software; 
semiconductor devices, microcontrollers, integrated 
circuits, circuit boards, chipsets, all for management 
of operating frequency, voltage and power, 
optimization of static and dynamic power, power 
management, power optimization or power reduction.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/07/2015, No. 1314828 בנלוקס, 31/07/2015, מספר 1314828

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 39829/06/2017



Trade Mark No. 279034 מספר סימן

Application Date 18/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1268845 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Retrophin, Inc.

Address: 12255 El Camino Real, Suite 250, San Diego 
CA 92130, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease and monogenic disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of disease, namely, 
kidney disease, metabolic disorders, or central 
nervous system 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)

U.S.A., 23/02/2015, No. 86543282 ארה"ב, 23/02/2015, מספר 86543282

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 39929/06/2017



Trade Mark No. 279046 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1269010 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
tablets, portable media players, computers, and 
handheld devices, namely, software for enabling 
users of a software platform to access, download and 
share data, text, content, video, audio, multimedia, 
and enable communication between platform users; 
pre-recorded CDs, DVDs, audiotapes, videotapes, 
downloadable MP3 files, music and sound 
recordings, audio discs, downloadable pod casts, 
downloadable online discussion boards featuring 
digital strategies that can be utilized in the fields of 
evangelism, discipleship, and religion; downloadable 
electronic publications, namely, articles, newsletters, 
books, and manuals featuring digital strategies that 
can be utilized in the field of evangelism, discipleship, 
and religion; all related to non-commercial services 
for spiritual and social purposes (or sectors). 

Class: 38 סוג: 38

Streaming of audio and video material, sound and 
audio-visual recordings on the Internet providing 
digital strategies that can be utilized in the field of 
evangelism, discipleship, and religion featuring 
spiritual, cultural and religious issues and values; 
providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users in the field of 
digital strategies that can be utilized in evangelism, 
discipleship, and religion featuring spiritual, cultural 
and religious issues and values; all related to non-
commercial services for spiritual and social purposes 
(or sectors). 

ה' תמוז תשע"ז - 40029/06/2017



Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences in the field of evangelism, 
discipleship, and religion through the use of digital 
strategies; providing information via a website 
featuring blogs on digital strategies for evangelism, 
discipleship, and religion featuring spiritual, cultural 
and religious issues and values; media production 
services, namely, video and film production; 
multimedia entertainment services in the nature of 
development, production and post-production 
services in the fields of videos and films; training in 
the field of photography operations` all related to 
non-commercial services for spiritual and social 
purposes (or sectors). 

Class: 45 סוג: 45

Evangelistic, ministerial, and missionary services, 
namely, providing information via a website on 
evangelism, ministry and missions regarding the use 
of digital strategies during the course of providing 
evangelism, discipleship, and religious teaching; 
internet-based social networking services; providing 
information via a website featuring non-downloadable 
electronic media in the nature of non-downloadable 
video recordings, audio recordings, and multimedia 
content in the nature of photographs, images, text 
and audio, visual and audio visual content in the field 
of evangelism, discipleship, and religion featuring 
spiritual, cultural and religious issues and values 
through digital strategies; consulting services in the 
field of evangelism, discipleship, and religion through 
digital strategies featuring spiritual, cultural and 
religious issues and values; all related to non-
commercial services for spiritual and social purposes 
(or sectors). 

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

(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. 86289966 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86289966

Class: 45 סוג: 45

U.S.A., 22/05/2014, No. 86289968 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86289968

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 22/05/2014, No. 86289970 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86289970

Class: 38 סוג: 38

U.S.A., 22/05/2014, No. 86289973 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86289973

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 40129/06/2017



 Owners

Name: Campus Crusade for Christ, Inc.

Address: 100 Lake Hart Drive, MC3500, Attn: General 
Counsel's Office, Orlando FL 32832, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ה' תמוז תשע"ז - 40229/06/2017



Trade Mark No. 279053 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1269133 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 013464334 האיחוד האירופי מספר: 013464334

Dated 17/04/2015 (Section 16) מיום 17/04/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plastics in the form of liquids, masses, granules, 
pellets, pastes, foams, flakes and dispersions; 
plastics as raw materials, such as low-density LD-
polyethylene, polyvinyl chloride (PVC) and 
polystyrene; fertilizers; water treatment chemicals 
and substances; diluents for industrial use; solvents 
for use in industrial manufacturing processes; 
propane, biopropane, isoalkane, renewable 
isoalkane, all the aforesaid goods for industrial use; 
functional liquids, namely, heat transfer liquids and 
antifoaming agents for industrial use; antifoaming 
agents; antifoaming agents for paper industry; 
petrochemicals and petrochemical products, namely, 
ethane, propane, butane, and olefins; polymerisates 
of organic compounds for the plastics industry; 
biopolymers, polymers for industrial use; chemical 
substances for use in the biochemical industry; 
chemical agents, namely, component agents for 
lubricating oils; chemical fuel additives; chemical 
substances for the production of naphtha and 
bionaphtha; petrochemical products, namely, 
ethylene, propylene, polypropylene, butadiene, 
cumene, phenol, acetone, and alpha methyl styrene; 
substances for the purification of fluids; chemical 
substances for use as additives to bitumen; 
bioplastics, namely polymers that are biobased, 
biodegradable, consisting of biocomponents or are 
combinations of these; chemicals for use in the 
automotive industry, namely, coolants, additives for 
frost protection, anti-freeze preparations, brake fluids, 
urea used for the treatment of exhaust fumes, 
chemical additives for protecting valves; chemical 
used in the production and refining of oil; solvent for 
industrial purposes, industrial gases.

ה' תמוז תשע"ז - 40329/06/2017



Class: 2 סוג: 2

Thinning agents; solvents for thinning paints, 
solvents for thinning lacquers, additives for paints, 
thinners for paints, thinning agents for paints, diluents 
for vehicle refinishes, thinners and thickeners for 
coatings, dyes and inks; thinners for lacquers; 
additives for use in coatings; oil paints, wood oils, oils 
for use in the treatment of wood, wood preserving 
oils and anti-rust oils; colour impregnating agents; 
coatings (paints, lacquers, varnishes and 
preservatives); thinners and thickeners for coatings, 
dyes and inks; paints; varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colorants; mordants; raw natural resins; 
liquefied plastics and renewable plastics plastics in 
the nature of paints for use as surface coatings, 
printing inks; bitumen varnish.

Class: 4 סוג: 4

Diesel fuels, diesel oils, petrol, gasoline, biodiesels, 
biofuels, fuels for transportation vehicles, aviation 
fuels, jet fuels, jet biofuels; naphtha and bionaphtha; 
lubricating oils for motor vehicle engines; automotive 
greases; industrial fluids, namely, cutting and 
lubricating fluids; oils for paints; oils containing water 
dispersant additives; propane fuel; biopropane fuel; 
coal as fuel; electrical energy; bitumen emulsions for 
fuel; process oil for use in bitumen extenders; non-
chemical additives for fuels; rocket fuels; liquefied 
gas; liquefied petroleum gas; petroleum; liquid 
petroleum gas; raw petroleum; refined petroleum; 
fuels for water vehicles, biofuels for water vehicles; 
synthetic base oil (hydrogenated polydecene) for use 
as engine lubricants; lubricating oil in metal working 
fluids; crude oil; refined oil; combustible gases; 
liquefied petroleum gases; gases for use as fuel; 
gases for use as illuminants; liquefied gases to be 
used in motor vehicles; base oil for industrial 
purposes, namely base oils combined with additives 
for the production of lubricants;benzene.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture; 
rubber; packing, stopping and insulating materials; 
semi-processed plastics; semi-worked plastics.

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

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

European Union, 17/11/2014, No. 013464334 האיחוד האירופי, 17/11/2014, מספר 013464334

Class: 2 סוג: 2

Class: 17 סוג: 17

ה' תמוז תשע"ז - 40429/06/2017



 Owners

Name: Neste Oyj

Address: Keilaranta 21, FI-02150 Espoo, Finland

(Finland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

ה' תמוז תשע"ז - 40529/06/2017



Trade Mark No. 279056 מספר סימן

Application Date 26/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1269154 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in relation to the design 
and manufacture of products in the mechanics 
technology industry.

Class: 38 סוג: 38

Rental of access time to a computer database; 

Class: 42 סוג: 42

Testing of materials and products; quality control; 
computer rental; software updating; computer 
software rental; computer software design; computer 
programming; correspondence exchange services; 
computer consulting; on-line information services 
relating to software for industrial use; creating and 
developing on-line and off-line information services.

ה' תמוז תשע"ז - 40629/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black: the appellation "Fikus VisualCAM"; blue: 
brand logo.

 Owners

Name: I.Metalcam, S.L.

Address: Berruguete, 86 bajos, E-08035 Barcelona, 
Spain

(ESPAÑA S.L.)

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

ה' תמוז תשע"ז - 40729/06/2017



Trade Mark No. 279059 מספר סימן

Application Date 10/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1269159 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 013700042 האיחוד האירופי מספר: 013700042

Dated 10/07/2015 (Section 16) מיום 10/07/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer game software; 
computer programmes [programs], recorded; 
computer programs, downloadable; computer 
applications downloadable via the internet; data 
processing programs; interactive multimedia 
computer programs; publications downloadable in 
electronic form from the internet; computer hardware 
and accessories; data media (magnetic and optical); 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; sunglasses.

ה' תמוז תשע"ז - 40829/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Banking; exchanging money; bureau de change 
services; provision of information relating to rates of 
exchange; provision of foreign currency; trading in 
currencies; on-line real-time currency trading; 
financial information in the nature of rates of 
exchange; currency exchange rate quotations; 
forecasting of foreign exchange rates; foreign 
exchange market; computerised financial services 
relating to foreign currency dealings; preparation and 
quotation of exchange rate information; swaps of 
currency rates; provision of pricing information about 
foreign exchange rates; money exchange agency 
services; foreign monetary exchange advisory 
services; financial database services relating to 
foreign exchange; money exchange and transfer; 
provision of exchange rate lists; foreign exchange 
bureaux; cash, check (cheque) and money order 
services; electronic funds transfer by 
telecommunications; automated payment services; 
money transmission services; electronic payment 
services; real estate agency; debt collection 
agencies; financial analysis; online banking; financial 
information; banking; mortgage banking; credit 
bureaux; rent collection; financial consultancy; 
insurance consultation; financial management; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate); 
financial consultancy; financial information; banking; 
finance services; mutual funds; security funds; stock 
exchange quotations; securities brokerage; 
guarantees; insurance information; financial 
information; financial information; fund investments; 
fund investments; electronic funds transfer; services 
related to credit and debit cards; debit and credit card 
services; issuance of credit and debit cards; 
insurance brokerage; securities brokerage; stock 
exchange quotations; tax assessments; securities 
brokerage; insurance brokerage; loans (financing); 
banking; insurance; exchanging money; financial 
management; real estate management; management 
of assets.

ה' תמוז תשע"ז - 40929/06/2017



 Owners

Name: CINKCIARZ.PL

Address: Sienkiewicza 9, PL-65-001 Zielona Góra, 
Poland

(Poland Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit & Goldstein, Co.

Address: Haglil Haelyon Kanyon, P.O.B. 42, Hatzor 
Haglilit, 10300, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד.

כתובת : קניון הגליל העליון, ת.ד. 42, חצור הגלילית, 10300, 
ישראל

Class: 41 סוג: 41

Publication of texts (other than publicity texts); online 
publication of electronic, non-downloadable 
materials; publication of material which can be 
accessed from databases or from the internet; 
electronic game services and competitions provided 
by means of the internet; information relating to 
education, provided on-line from a computer 
database or the internet; educational services; 
education information; movie studios; photography; 
photographic reporting; provision of amusement 
arcades; providing online games; gambling; club 
services (entertainment or education); electronic 
desktop publishing; practical training demonstrations; 
arranging and conducting of workshops and training; 
arranging and conducting of concerts; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
arranging and conducting of colloquiums; 
organization of competitions education or 
entertainment; publication of electronic books and 
journals on-line; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; publication of books; 
publication of texts (other than publicity texts).

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

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

European Union, 30/01/2015, No. 013700042 האיחוד האירופי, 30/01/2015, מספר 013700042

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 41029/06/2017



Trade Mark No. 279132 מספר סימן

Application Date 18/10/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEAN WELL ENTERPRISE CO., LTD.

Address: No. 28, Wu-Chuan 3rd Road, Wu Ku Ind. Park, 
New Taipei City, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

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

שם: דייויד וולברג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Current transformers; Voltage regulator; 
Commutators; Voltage stabilizing power supply; 
Electrical power supplies; Current converters; 
Uninterruptible electrical power supplies; Battery 
chargers; all included in class 9

שנאי זרם; וסת מתח; מחלפים; ספק כוח מייצב מתח; ספקי 
כוח חשמליים; ממירי זרם; ספקי כוח חשמלי לא מופרע; מטעני 
סוללות, הנכללים כולם בסוג 9                                             
                                                                                    

                                            

ה' תמוז תשע"ז - 41129/06/2017



RunGuru.co.il

Trade Mark No. 279154 מספר סימן

Application Date 10/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gad Solomon שם: גדי סולומון

Address: Harav Kuk, HERZLIYYA, 4634243, Israel כתובת : הרב קוק 33, הרצליה, 4634243, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Online web magazine about running - not 
downloadable

 מגזין מקוון שאינו ניתן להורדה בנושא ריצה.                     

ה' תמוז תשע"ז - 41229/06/2017



Trade Mark No. 279155 מספר סימן

Application Date 19/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tiferet Nitzanai HaBareket Ltd. שם: תפארת ניצני הברקת בע"מ

Address: 14, Fishman Mimon, TEL AVIV - YAFO, 
6423614, Israel

כתובת : פישמן מימון 14, תל אביב, 6423614, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador , Freimann &Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ה' תמוז תשע"ז - 41329/06/2017



3D TOUCH

Trade Mark No. 279235 מספר סימן

Application Date 25/10/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1748459 אוסטרליה מספר: 1748459

Dated 27/01/2016 (Section 16) מיום 27/01/2016 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 41429/06/2017



Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; wearable computer 
hardware; handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; wireless 
communication devices for the transmission of voice, 
data, images, audio, video, and multimedia content; 
network communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing access to the 
internet and for the sending, receiving, and storing 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, electronic 
mail, and other digital data; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling computers, 
mobile devices, mobile telephones, wearable 
computer hardware, computer peripherals, and audio 
and video players; application development software; 
downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; downloadable electronic books, 
magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 
journals and other publications; computer peripheral 
devices; wearable computer peripherals; computer 
cables, monitors, display screens, keyboards, mice, 
mouse pads, printers, disk drives, and hard drives; 
peripherals for mobile devices; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receives; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set top 
boxes; radios; radio transmitters and receivers; 
optical apparatus and instruments; cameras; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; data storage apparatus; computer chips; 
batteries; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, interfaces, and adapters for use with all of 
the aforesaid goods; covers, bags and cases adapted 
or shaped to contain computers, computer 
peripherals, computer hardware, mobile telephones, 
and wearable computer peripherals, handheld and 
wearable digital devices, and audio and video 
players; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for goods;  
facsimile machines; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; 
integrated circuits; fluorescent screens; 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.

מחשבים; חומרת מחשב; חומרת מחשב לבישה; מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; מכשירי וכלי תקשורת; טלפונים; טלפונים ניידים; 
מכשירי תקשורת ניידים להעברה של קול, נתונים, תמונות, 

אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה; מכשירי תקשורת רשת; מכשירי 
כף יד אלקטרוניים דיגיטליים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט 
ולשליחה, קבלה, ואחסון שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים 
דיגיטליים אחרים; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים לבישים 

המסוגלים לספק גישה לאינטרנט, לשליחה, קבלה ואחסון של 
שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; קוראי 
ספרים אלקטרוניים; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב להגדרה, 
תצורה, הפעלה או שליטה במחשבים, מכשירים ניידים, 

טלפונים ניידים, חומרת מחשב לבישה, ציוד היקפי למחשב, 
ונגני אודיו ווידאו; תוכנת פיתוח "שומים; אודיו, וידאו ותוכן 

מולטימדיה מוקלטים מראש הניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, 
כתבי עת, עלוני חדשות, עיתונים, ז'ורנלים ופרסומים אחרים 

אלקטרוניים הניתנים להורדה; מכשירים היקפיים למחשב; ציוד 
היקפי לביש למחשב; כבלי מחשב, צגים, מסכי תצוגה, 

מקלדות, עכברים, רפידות לעכבר, מדפסות, כונני דיסק, וכוננים 
קשיחים; ציוד היקפי עבור מכשירים ניידים; מכשירי הקלטת 

ושכפול קול; נגני ומקליטי אודיו ווידאו דיגיטליים; רמקולי שמע; 
מגברי ומקלטי אודיו; מכשירי אודיו לרכב ממונע; מכשירי 
הקלטת קול וזיהוי קול; אוזניות; אוזניות קשת; מיקרופונים; 

טלוויזיות; מקלטי וצגי טלוויזיה; ממירים; רדיו; משדרי ומקלטי 
רדיו; מכשירים וכלים אופטיים; מצלמות; מערכות מיקום 

גלובאלי (מכשירי ג/ פי. אס); כלי ניווט; אחסון נתונים; שבבי 
מחשב; סוללות; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 

מעגנים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 
ואלקטרוניים לשימוש עם כל המוצרים האמורים לעיל; כיסויים, 
תיקים ונרתיקים המותאמים או המעוצבים כדי להכיל מחשבים, 

ציוד היקפי למחשב, חומרת מחשב, טלפונים ניידים, וציוד 
היקפי לביש למחשב, מכשירי כף יד דיגיטליים לבישים, ונגני 
אודיו ווידאו; יומנים אלקטרוניים; מכשירים לבדיקת ביול דואר; 
קופות רושמות; מנגנונים למכשירים המופעלים על ידי מטבעות; 

מכונות הכתבה; סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגים 
אלקטרוניים לסחורות;  מכונות פקסימיליה; מכשירי וכלי 

שקילה; מדדים; לוחות מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; 
גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מסכי 

פלואורסצנט; 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; מדדים לבדיקת ביצים 
מופרות; משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 

חשמליות;  גרביים מחוממות על ידי חשמל; הנכללים;  כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

ה' תמוז תשע"ז - 41529/06/2017



 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/07/2015, No. 67738 ג'מאייקה, 28/07/2015, מספר 67738

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 41629/06/2017



Trade Mark No. 279254 מספר סימן

Application Date 09/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1269684 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products; sanitary products for 
medical purposes; dietetic substances for medical 
use.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic recording media, sound recording 
disks; compact disks, DVDs and other digital 
recording media; data processing equipment, 
computers; software; downloadable electronic 
publications.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments.

Class: 41 סוג: 41

Education; training, organization and conducting of 
colloquiums, conferences, conventions, seminars and 
symposiums; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization and conducting 
of training workshops.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services in the field of 
biotechnology processes and manufacturing; design 
and development of computers and software.

ה' תמוז תשע"ז - 41729/06/2017



 Owners

Name: Campus Biotech Sàrl

Address: avenue Giuseppe-Motta 31-37, c/o Bemido SA, 
CH-1202 Genève, Switzerland

(Suisse Société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

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)

Switzerland, 18/03/2015, No. 673844 שוויץ, 18/03/2015, מספר 673844

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 41829/06/2017



Trade Mark No. 279262 מספר סימן

Application Date 19/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1269788 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; apparatus 
for broadcasting, recording, transmitting or 
reproducing sound, data or images; magnetic 
recording media; data processing apparatus, 
computer memories, interfaces, magnetic tapes, data 
media especially optical, telematic or magnetic; 
telecommunications transmitters; software, software 
for real estate; software packages, telephone 
apparatus, display units, audiovisual apparatus, 
telecommunication apparatus, instruments for 
inputting, storing and processing information or data; 
media for recording and reproducing sounds, images, 
signals and data, computer connection equipment 
(modems); message transmission equipment; 
telecommunication control components, apparatus 
for the entry, counting, collection, storage, 
conversion, processing, inputting and transmission of 
data, information and signals; audio and/or video 
compact disks; CD-ROMs; video screens; exposed 
films; exposed cinematographic films; downloadable 
electronic publications.

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed 
or for stationery and printing purposes), printed 
matter, photographs, stationery; instructional and 
teaching material (except apparatus), printers' type, 
printing blocks; books, magazines, newspapers, 
periodicals, printed matter, pamphlets, catalogs, 
calendars, graphic prints, graphic reproductions.

ה' תמוז תשע"ז - 41929/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; administrative 
management of companies; business advisory 
services relating to franchising; assistance in 
business management in the framework of a 
franchise network; direct mail advertising (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); newspaper 
subscription services (for others); business 
management and organization consultancy; business 
management consultancy; accounting; document 
reproduction; computerized file management; 
arranging and conducting exhibitions, whether trade 
or not, for commercial or advertising purposes; online 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on all communication media; 
publication services for advertising texts; rental of 
advertising space; dissemination of advertisements; 
public relations; business consulting, business 
research; business information, business appraisals, 
business inquiries; market research and studies, tax 
declaration preparation, economic forecasting, 
auditing, book-keeping, drawing up of statements of 
accounts; business management assistance; 
business auditing; business consulting in business 
management; commercial and industrial 
management assistance; data processing (including 
signals and information), namely input, compilation 
and systemization of data; processing of data and 
information processed by computers or by data 
systemization apparatus and instruments.

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; financial affairs; monetary affairs; 
real estate brokers; leasing of real estate; insurance 
underwriting; real estate credit services; leasing of 
real estate; mortgage lending; real estate estimates; 
real estate diagnostics; real property management; 
financial estimates and appraisals (real estate); real 
estate appraisals (valuations); advice and 
consultancy in the field of real estate and finance; 
real estate and financial transactions; real estate 
agencies (sale and rental of assets and buildings); 
sale and rental of real estate; apartment house 
management; establishing real estate leasing 
agreements; sale of real estate company shares.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; transmission of images, sound, 
information and data by telephone, data 
communication or computer; communications 
(transmission) via computer terminals; electronic 
telecommunications and mail services via a global 
communication network (the Internet) or a local 
network (intranet); transmission of commercial and/or 
advertising data via the Internet; transmission of 
information via electronic catalogs on the Internet.

ה' תמוז תשע"ז - 42029/06/2017



 Owners

Name: LA TOUR IMMO HOLDING

Address: 263 rue du Faubourg Saint-Antoine, F-75011 
PARIS, France

(France Société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 41 סוג: 41

Education; training, particularly in the field of real 
estate; further training, particularly in the field of real 
estate; editing and publishing of books, pamphlets, 
magazines and periodicals; electronic publishing of 
books, periodicals, pamphlets and magazines on-
line; lending libraries; show and film production; 
entertainment; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; arranging and conducting of 
congresses, forums, colloquiums, symposiums and 
conferences in particular in the field of real estate; 
arranging and conducting of training workshops in 
the field of real estate.

ה' תמוז תשע"ז - 42129/06/2017



Trade Mark No. 279269 מספר סימן

Application Date 26/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1269874 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Makeup products, including products to remove 
makeup; skin care products; perfumes and essential 
oils; all included in class 3.

ה' תמוז תשע"ז - 42229/06/2017



Trade Mark No. 279310 מספר סימן

Application Date 22/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1270366 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vaxxilon AG

Address: Christoph Merian-Ring 11, CH-4153 Reinach, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products; sanitary preparation for 
medical purposes; disinfectants; all aforementioned 
goods exclusively for human use. .

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; all aforementioned 
services exclusively in the field of pharmaceutical 
products for human use.

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

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

Switzerland, 15/04/2015, No. 672347 שוויץ, 15/04/2015, מספר 672347

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 42329/06/2017



Trade Mark No. 279311 מספר סימן

Application Date 22/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1270367 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vaxxilon AG

Address: Christoph Merian-Ring 11, CH-4153 Reinach, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products; sanitary products for 
medical purposes; disinfectants; all the aforesaid 
goods exclusively intended for human use.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; all the aforesaid 
services exclusively in the field of pharmaceutical 
preparations for human use.

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

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

Switzerland, 15/04/2015, No. 672357 שוויץ, 15/04/2015, מספר 672357

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 42429/06/2017



Trade Mark No. 279313 מספר סימן

Application Date 22/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1270407 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue pantone 2765 and gold pantone 
7563.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The bird is in gold and the lettering is in blue.

 Owners

Name: ACCOR

Address: 82 rue Henri Farman, F-92130 Issy Les 
Moulineaux, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services and provision of food and drink; 
temporary accommodation; hotels; cafeteria, tea 
room and bar services (with the exception of clubs); 
travel agency services, namely, reservation of hotel 
rooms for travelers and temporary accommodation; 
travel agency services, namely making reservations 
and bookings for restaurants and meals; provision of 
information relating to hotels, temporary 
accommodation and restaurant services; butler 
services; reservation, lending and rental of rooms, 
halls and conference and meeting facilities; 
reservation, lending and rental of rooms, halls and 
facilities for seminars, banquets, cocktail parties and 
parties; consulting and advice (unrelated to business 
operation) in connection with hotels and restaurants; 
stay organization services.

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

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

France, 20/02/2015, No. 15/4158978 צרפת, 20/02/2015, מספר 15/4158978

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 42529/06/2017



Trade Mark No. 279329 מספר סימן

Application Date 28/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1127400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Greentom IP and Licensing B.V.

Address: Molensingel 47, NL-6229 PB Maastricht, 
Netherlands

(NL Besloten vennootschap/Limited liability 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: 12 סוג: 12

Pushchairs, buggies, strollers including their parts; 
children and baby safety seats and chairs including 
their parts; movable mountings for children and baby 
safety seats and chairs.
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APPLE IBEACON

Trade Mark No. 279381 מספר סימן

Application Date 27/10/2015 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 digital electronic devices and software 
related thereto; handheld mobile digital electronic 
devices capable of providing access to the Internet 
and for the sending, receiving, and storing of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages, and electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software;  global positioning system (GPS) 
computer software; computer software for travel and 
tourism, travel planning, navigation, travel route 
planning, geographic, destination, transportation and 
traffic information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב;  מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; סייענים דיגיטליים אישיים; ארגוניות אלקטרוניות; 
פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים אלקטרוניים;   מכשירי כף 
יד אלקטרוניים דיגיטליים ותוכנה הקשורים לאלה; מכשירי כף 

יד אלקטרוניים דיגיטליים ניידים המסוגלים לספק גישה 
לאינטרנט ולשליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, 
דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות כף יד 

אלקטרוניות לקבלה, אחסון ו/או שידור אלחוטיים של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשירי הקלטות ושחזור שמע; אמ. 

פי. 3 ונגני אודיו אחרים בפורמט דיגיטלי; מקליטי אודיו 
דיגיטליים; מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות 
אודיו; מקליטי ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; 
מקליטי ונגני דיסקים רב צדדיים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות 
אודיו דיגיטליים; רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; מערבלי אודיו, 

וידאו, ומערבלים דיגיטליים; מגברי אודיו; מקלטי אודיו; מפענחי 
אודיו; מכשירי אודיו לרכב; אוזניות, אוזניות; רמקולי אודיו; 
מיקרופונים; רכיבי ואביזרי אודיו; מודמים; מכשירי תקשורת 
ברשת; ציוד וכלי תקשורת אלקטרונית; מכשירי הדרכה 

אור-קוליים; מכשירים וכלים אופטיים; מכשירי וכלי תקשורת; 
מכשירי מערכת מיקום גלובאלי (ג'י. פי. אס); טלפונים; מכשירי 
תקשורת אלחוטית לשידור קול, נתונים או תמונות; כבלים; 
מכשירים לאחסון נתונים; מדיית נתונים מגנטיים; שבבים, 
דיסקים וקלטות נושאים או להקלטת תכניות ותוכנת מחשב; 
מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; טלוויזיות; מקלטי 

טלוויזיה; צגי טלוויזיה; ממירים; תוכנת מחשב;  מערכת מיקום 
גלובאלי (ג'י. פי. אס); תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לנסיעות 
ותיירות, תכנון נסיעות, ניווט, תכנון מסלול נסיעה, גאוגרפיה, 
יעד, תחבורה ומידע על תנועה, כיווני נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על יעד; תוכנת מחשב ליצירה, חיבור, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, תצוגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, תמונות, 
אודיו, וידאו ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירת טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי וידאו 
ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, ממירי 
טלוויזיה, נגני אודיו, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים, ומכשירי כף 

יד אלקטרוניים דיגיטליים; תוכנת מחשב כדי לאפשר 
למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, נתונים, גרפיקה, תמונות, 
אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר באמצעות רשתות תקשורת 
גלובאליות ורשתות מחשבים, אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; 
תוכנת מחשב לזיהוי, מיקום, קיבוץ, הפצה, וניהול נתונים 
וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים לרשתות 

תקשורת גלובאליות ורשתות מחשבים, אלקטרוניקה ותקשורת 
אחרות; תוכנת מחשב לשימוש במכשירי כף יד אלקטרוניים 
דיגיטליים ניידים ומוצרי אלקטרוניקה אחרים; תוכנת פרסום 

אלקטרוני; תוכנת קורא פרסום אלקטרוני; תוכנת מחשב לניהול 
מידע אישי; תוכן, מידע, ופרשנות אודיו ואור-קוליים מוקלטים 
מראש הניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, ירחונים, עלונים, 
עיתונים, כתבי עת, ופרסומים אחרים אלקטרוניים הניתנים 

להורדה; תוכנת ניהול מאגר נתונים; תוכנת זיהוי דמויות; תוכנת 
זיהוי קול; תוכנת דואר והודעות אלקטרוניים; תוכנת מחשב 

לגישה, דפדוף וחיפוש במאגרי נתונים מקוונים; לוחות מודעות 
אלקטרוניים; תוכנת סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; 
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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.

מדריכי משתמש בצורה ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת 
לקריאת מכונה או ניתנת לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים 
כיחידה עם, כל הטובין האמורים לעיל; מחברים, מצמדים, 
חוטים, כבלים, מטענים, רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, 

ומתאמים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור 
לעיל; ציוד מחשב לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור 
אלקטרוני עם פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין 

האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים 
ומכשור לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים 

המותאמים או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; 
מכשירי ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; 
מכניזם עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות 
הכתבה; סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות 
עבור סחורות;  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 
חשמליות; גרביים מחוממות על ידי חשמל; הנכללים כולם בסוג 
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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; media planning 
services; 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; שירותים עסקיים, שהם, ניהול מאגר 
נתונים וקבצים ממוחשבים; שירותי עיבוד נתונים; שירותי 
סוכנות פרסום; שירותי פרסום, שיווק, וקידום מכירות; ייעוץ 
לפרסום ושיווק; שירותי קידום מכירות; הקירוב, לטובתם של 
אחרים, של מגוון מוצרים לסקירה ורכישה; קידום מכירות של 
סחורות ושירותים של אחרים; עריכת מחקר שוק; ניתוח של 

תגובת פרסום ומחקר שוק; עיצוב, יצירה, הכנה, הפקה, והפצה 
של פרסומות וחומר פרסומי עבור אחרים; שירותי תכנון מדיה; 
ניהול של תכניות נאמנות לקוח; ארגון ועריכה של תכניות תגמול 
ממריצות כדי לקדם את המכירה של סחורות ושירותים; אספקת 
מידע עסקי, צרכני, ומסחרי על גבי רשת מחשבים ורשתות 
תקשורת גלובאליות; שירותים עסקיים, שהם, אספקת מאגרי 
נתונים ממוחשבים בנוגע לרכישה ולמכירה של מגוון רחב של 
סחורות ושירותים של אחרים;   שירותי חנות קמעונאית בתחום 

של ספרים, מגזינים, ירחונים, עלונים, כתבי עת ופרסומים 
אחרים על מגוון רחב של נושאים של עניין כללי; שירותי חנות 
קמעונאית בתחום של בידור כולל סרטים, תכניות טלוויזיה, 
אירועי תרבות, אירועי ספורט, משחקים אלקטרוניים, יישומי 
תוכנת מחשב, יצירות מוסיקה, ויצירות אודיו ואור-קוליות; 
שירותי חנות קמעונאית כולל מחשבים, מוצרי צריכה 

אלקטרוניים, מכשירי תקשורת, טלפונים ניידים, מכשירי כף יד 
אלקטרוניים דיגיטליים, תוכנת מחשב, ואביזרים, ציוד היקפי, 
ונרתיקי נשיאה עבור מוצרים אלה; הדגמות מוצרים; שירותי 
מנוי, שהם, אספקת מנויים לטקסט, נתונים, גרפיקה, תמונות, 
תוכן אודיו, תוכן וידאו, פרסומים אלקטרוניים, יישומי תוכנת 
מחשב, משחקים אלקטרוניים, ותוכן מולטימדיה אחר, 
המסופקים באמצעות האינטרנט ורשתות אלקטרוניקה 

ותקשורת אחרות; ארגון ועריכה של כנסים, הופעות ותערוכות 
מסחר, סחר, ועסקים; שירותי מידע, ייעוץ ויועצים בנוגע לכל 

האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 36 סוג: 36

Financial services; financial transaction services; bill 
payment services; providing secure commercial 
transactions; debit and credit card services, 
electronic payment services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים; שירותי עסקאות פיננסיות; שירותי תשלום 
חשבונות; אספקת עסקאות מסחריות מאובטחות; שירותי 

כרטיסי חיוב ואשראי, שירותי תשלום אלקטרוני; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                                         
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Class: 38 סוג: 38

Transmission of data and information by electronic 
means; providing access to online searchable 
databases of text, data, image, audio, video, and 
multimedia content ;  communication by computer, 
computer intercommunication; telex, telegram and 
telephone services; facsimile, message collection 
and transmission services; transmission of data and 
of information by electronic means, computer, cable, 
radio, teleprinter, teleletter, electronic mail, 
telecopier, television, microwave, laser beam, 
communications satellite or electronic communication 
means; providing wireless telecommunications via 
electronic communications networks; electronic 
transmission of data and documentation via the 
Internet or other electronic communications 
networks; electronic mail services; delivery of 
messages by electronic transmission; wireless digital 
messaging, paging services, and electronic mail 
services, including services that enable a user to 
send and/or receive messages through a wireless 
data network; rental and hire of communication 
apparatus and electronic mail-boxes; electronic news 
services; providing online bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users; 
telecommunication access services; providing 
telecommunication access to websites; providing 
telecommunications access and links to computer 
databases and directories via the Internet and other 
electronic communications networks; providing 
access to online searchable databases of text, data, 
image, audio, video, and multimedia content; 
providing telecommunication access to electronic 
communications networks with means of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data 
and links to third-party computer servers, computer 
processors and computer users; providing access to 
social networking websites; communication services, 
namely, matching users for the transfer of music, 
video and audio recordings via communication 
networks; providing telecommunications access to 
electronic communication networks, for transmission 
or reception of audio, video or multimedia content; 
transmission of digital audio, video and multimedia 
content by telecommunications; electronic 
transmission of audio and video files via computer 
and other electronic communications networks; audio 
broadcasting; video broadcasting; broadcasting or 
transmission of radio and television programs; 
broadcasting or transmission of video content via a 
global computer network; streaming of video content 
via a global computer network; streaming of audio 
content via a global computer network; webcasting 
services; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; all included in 
class 38.

העברת נתונים ומידע באמצעים אלקטרוניים; מתן גישה 
למאגרי מידע מקוון שניתן לחפש טקסט, נתונים, תמונות, אודיו, 
וידאו ותוכן מולטימדיה ; תקשורת באמצעות מחשב, אינטרקום 
מחשב; שירותי טלקס, מברק וטלפון; שירותי פקסימיליה, איסוף 
ושידור הודעות; שידור של נתונים ומידע באמצעים אלקטרוניים, 

מחשב, כבל, רדיו, טלפרינטר, טללטר, דואר אלקטרוני, 
טלקופייר, טלוויזיה, מיקרוגל, קרן לייזר, לוויין תקשורת או 
אמצעי תקשורת אלקטרוניים; אספקת תקשורת אלחוטית 

באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות; שידור אלקטרוני של 
נתונים ותיעוד באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת 
אלקטרוניות אחרות; שירותי דואר אלקטרוני; משלוח של 
הודעות באמצעות שידור אלקטרוני; הודעות דיגיטליות 
אלחוטיות, שירותי איתור, ושירותי דואר אלקטרוני, כולל 

שירותים שמאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך 
רשת נתונים אלחוטית; השכרה ושכירות של מכשירי תקשורת 
ותיבות דואר אלקטרוני; שירותי חדשות אלקטרוניות; אספקת 
לוחות מודעות אלקטרוניים לשידור של הודעות בקרב משתמשי 
מחשב; שירותי גישת תקשורת; אספקת גישת תקשורת לאתרי 
אינטרנט; אספקת גישת תקשורת וקישורים למאגרי וספריות 

נתוני מחשב באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת 
אלקטרוניות אחרות; אספקת גישה לחיפוש במאגרי נתונים 
מקוונים אחר טקסט, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו, ותוכן 
מולטימדיה; אספקת גישת תקשורת לרשתות תקשורת 

אלקטרוניות באמצעים של זיהוי, מיקום, קיבוץ, הפצה, וניהול 
נתונים וקישורים לשרתי מחשב צד-שלישי, מעבדי מחשב 
ומשתמשי מחשב; אספקת גישה לאתרי רשתות חברתיים; 
שירותי תקשורת, שהם, התאמת משתמשים להעברה של 
הקלטות מוסיקה, אודיו ווידאו באמצעות רשתות תקשורת; 

אספקת גישת תקשורת לרשתות תקשורת אלקטרוניות, לשידור 
או קבלה של תוכן אודיו, וידאו או מולטימדיה; שידור של תוכן 
אודיו, וידאו ומולטימדיה דיגיטלי באמצעות תקשורת; שידור 
אלקטרוני של קבצי אודיו ווידאו באמצעות מחשב ו רשתות 

תקשורת אלקטרוניות אחרות; שידור אודיו; שידור וידאו; שידור 
או העברה של תכניות רדיו וטלוויזיה; שידור או העברה של 

תוכן וידאו באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; הזרמה של תוכן 
וידאו באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; הזרמה של תוכן 
אודיו באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; שירותי שידור 
אינטרנטי; שירותי מידע, עצה וייעוץ הנוגעים לכל האמורים 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/04/2015, No. 067024 ג'מאייקה, 28/04/2015, מספר 067024

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38
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ECO FLARE TECH

Trade Mark No. 279400 מספר סימן

Application Date 29/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGEN ECO-ENERGY (A.C.S.) LTD  שם: מגן אקו אנרג'י (אגש"ח) בע"מ

Address: Kibbutz Magen, 85465, Israel כתובת : מגן, 85465, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat exchangers; solar collectors and solar energy 
heat exchangers; heating systems for pools; solar 
and electric systems and apparatus for water 
heating; apparatus and instruments for water supply; 
parts and fittings for the aforementioned products; all 
included in class 11.

מחליפי חום; קולטים סולאריים ומחליפי חום אנרגיה סולארית; 
מערכות חימום עבור בריכות; מערכות והתקנים סולאריים 

וחשמליים לחימום מים; התקנים ומכשירים עבור אספקת מים; 
חלקים ומתאמים עבור המוצרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
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Trade Mark No. 279406 מספר סימן

Application Date 29/10/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5896079 יפן מספר: 5896079

Dated 11/11/2016 (Section 16) מיום 11/11/2016 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripherals; computer 
hardware; hand held computers; tablet computers; 
laptop computers; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the Internet and for 
the sending, receiving, and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
computer peripherals; wearable computer hardware; 
peripherals for mobile devices; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; computer cables, monitors and display screens, 
keyboards, mice and mouse pads, styluses, printers, 
and disk drives and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; radios, radio transmitters, and receivers; 
earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
network communication apparatus; electronic 
communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile phones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus and media for data storage; 
computer chips; optical apparatus and instruments; 
cameras; batteries; digital audio and video players 
and recorders; televisions; television receivers; 
television monitors; set top boxes; global positioning 
system (GPS) devices; navigational instruments and 
devices; computer software; computer software for 
use in connection with hand held computers and 
tablet computers; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling mobile devices, 
wearable devices, mobile phones, computers, and 
computer peripherals; 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 multimedia content, electronic publications, and 
electronic games;  computer software for sorting, 
packaging and searching text, data, graphics, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; מחשבים ניידים; מכשירים אלקטרונים דיגיטליים 
הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם שליחה, 
קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים 
דיגיטליים אחרים; ציוד היקפי למחשב לביש; חומרת מחשב 
לביש; ציוד היקפי למכשירים ניידים; מכשירים אלקטרוניים 

דיגיטליים לבישים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט, לשליחה, 
קבלה ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים 

דיגיטליים אחרים; כבלים, צגים ומסכי תצוגה, מקלדות, עכברים 
ורפידות לעכבר, עטי-מגע, מדפסות, וכונני דיסק וכוננים 

קשיחים למחשב; מכשירי הקלטת ושחזור צליל; נגני ומקליטי 
אודיו ווידאו דיגיטליים; מכשירי אודיו לרכב ממונע; מכשירי 

הקלטת קול וזיהוי קול; מכשירי קשר, משדרי רדיו, ומקלטים; 
אוזניות, אוזניות קשת; רמקולי אודיו; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 
אודיו; מכשירי תקשורת ברשת; ציוד וכלי תקשורת אלקטרונית; 

מכשירי וכלי תקשורת; טלפונים; טלפונים ניידים; מכשירי 
תקשורת אלחוטיים לשידור של קול, נתונים או תמונות; כבלים; 
מכשירים ומדיה לאחסון נתונים; שבבי מחשב; מכשירים וכלים 
אופטיים; מצלמות; סוללות; נגני ומקליטי אודיו ווידאו דיגיטליים; 

טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; צגי טלוויזיה; ממירים; מכשירי 
מערכת מיקום גלובאלי (ג'י. פי. אס); מכשירי וכלי ניווט; תוכנת 

מחשב; תוכנת מחשב לשימוש בהקשר עם מחשבי כף יד 
ומחשבי לוח; תוכנת מחשב להגדרה, הגדרת תצורה, הפעלה 
ושליטה במכשירים ניידים, מכשירים לבישים, טלפונים ניידים, 
מחשבים, וציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב ליצירה, חיבור, 
הפצה, הורדה, העברה, קבלה, ניגון, עריכה, חילוץ, קידוד, 

פענוח, תצוגה, אחסון וזיהוי טקסט, נתונים, גרפיקה, תמונות, 
אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה, פרסומים אלקטרוניים, ומשחקים 
אלקטרוניים; תוכנת מחשב למיון, אריזה וחיפוש טקסט, נתונים, 

גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה, פרסומים 
אלקטרוניים, ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לגישה, 

העברה, ניטור, חיפוש, תצוגה, קריאה, תגובה, שיתוף, ארגון, 
וביאור חדשות, ספורט, מזג אויר, פרשנות, ומידע אחר, תוכן 
מכתבי עת, בלוגים, ואתרי אינטרנט, וטקסט, נתונים, גרפיקה, 
תמונות, תמונות, אודיו, וידאו ותוכן מולטימדיה אחרים; תוכנת 

מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, שידור, תפעול, וסקירת 
טקסט, נתונים, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו, ותוכן 

מולטימדיה; תוכנת מחשב המשמשת לפיתוח יישומי תוכנה 
אחרים; תוכנת פיתוח יישומים; תוכנת מחשב המאפשרת 

למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, נתונים, גרפיקה, תמונות, 
אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה, באמצעות רשתות תקשורת 

גלובאליות ורשתות מחשבים, אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; 
מכשירי שליטה מרחוק; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, 

מטענים, מעגנים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים לשימוש 
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images, audio, video, and multimedia content, 
electronic publications, and electronic games; 
computer software for accessing, transferring, 
monitoring, searching, displaying, reading, 
recommending, sharing, organizing, and annotating 
news, sports, weather, commentary, and other 
information, content from periodicals, blogs, and 
websites, and other text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content; computer 
software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content; computer software used in developing other 
software applications; application development 
software; computer software to enable users to 
program and distribute text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content, via global 
communication networks and other computer, 
electronic and communications networks; remote 
control apparatus; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; covers, bags, cases, 
and stands adapted or shaped to contain computers, 
computer peripherals, computer hardware, hand held 
computers, tablet computers, laptop computers, 
mobile phones, and wearable computer peripherals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; dictating machines; hemline markers; 
voting machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; facsimile machines; weighing 
apparatus and instruments; measures; electronic 
notice boards; measuring apparatus; wafers [silicon 
slices]; integrated circuits; amplifiers; fluorescent 
screens; 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; 
portable remote-controlled car retarders; electrically 
heated socks; all included in class 9.

עם כל המוצרים האמורים לעיל; כיסויים, תיקים, נרתיקים, 
ומעמדים המותאמים או מעוצבים להכיל מחשבים, ציוד היקפי 
למחשב, חומרת מחשב, מחשבי כף יד, מחשבי לוח, מחשבים 
ניידים, טלפונים ניידים, וציוד היקפי לביש למחשב; יומנים 
אלקטרוניים; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; 
מנגנונים למכשירים המופעלים על ידי מטבעות; מכונות 
הכתבה; סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגים אלקטרוניים 

לסחורה; מכונות בחירת פרס; מכונות פקסימיליה; מכשירי וכלי 
שקילה; מדדים; לוחות מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; 
גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מגברים; מסכי 
פלואורסצנט; 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 חשמליות; מעכבי מכוניות 
ניידים הנשלטים מרחוק; גרביים מחוממות על ידי חשמל; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) services featuring 
computer software; application service provider 
(ASP) services featuring software for authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing 
and organizing text, graphics, images, and electronic 
publications; application service provider (ASP) 
services featuring hosting computer software 
applications of others; electronic data storage 
services;  application service provider (ASP) services 
featuring software for use in connection with sorting, 
packaging and searching text, data, graphics, 
images, audio, video, and multimedia content, 
electronic publications, and electronic games; 
application service provider (ASP) services featuring 
software for use in connection with accessing, 
transferring and sharing text, data, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content, electronic 
publications, and electronic games;  computer 
hardware and software consulting services; rental of 
computer hardware and software apparatus and 
equipment; multimedia and audio-visual software 
consulting services; computer programming; support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; graphic design 
for the compilation of web pages on the Internet; 
information relating to computer hardware or 
software provided on-line from a global computer 
network or the Internet; creating and maintaining 
web-sites; hosting the web-sites of others; providing 
search engines for obtaining data via 
communications networks; application service 
provider (ASP) services featuring software for use in 
connection with online music subscription service, 
software that enables users to play and program 
music and entertainment-related audio, video, text 
and multimedia content, and software featuring 
musical sound recordings, entertainment-related 
audio, video, text and multimedia content; providing 
temporary internet access to use on-line non-
downloadable software to enable users to program 
audio, video, text and other multimedia content, 
including music, concerts, videos, radio, television, 
news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; providing search 
engines for obtaining data on a global computer 
network; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; operating search 
engines; computer consulting and support services 
for scanning information into computer discs; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on global computer networks for 
others;  providing online non-downloadable software; 
all included in class 42.

שירותי ספק שירות יישומים (איי. אס. פי) הכוללים תוכנת 
מחשב; שירותי ספק שירות יישומים (איי. אס. פי) הכוללים 
תוכנה לחיבור, הורדה, העברה, קבלה, עריכה, חילוץ, קידוד, 

פענוח, תצוגה, אחסון וארגון טקסט, גרפיקה, תמונות, 
ופרסומים אלקטרוניים; שירותי ספק שירות יישומים (איי. אס. 
פי) הכוללים אירוח יישומי תוכנת מחשב של אחרים; שירותי 

אחסון נתונים אלקטרוני;  שירותי ספק שירות יישומים (איי. אס. 
פי) הכוללים תוכנה לשימוש בהקשר עם מיון, אריזה וחיפוש 

טקסט, נתונים, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו, ותוכן 
מולטימדיה, פרסומים אלקטרוניים, ומשחקים אלקטרוניים; 
שירותי ספק שירות יישומים (איי. אס. פי) הכוללים תוכנה 
לשימוש בהקשר עם גישה, העברה ושיתוף טקסט, נתונים, 
גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה, פרסומים 
אלקטרוניים, ומשחקים אלקטרוניים;  שירותי ייעוץ בחומרת 
ותוכנת מחשב; השכרה של מכשירי וציוד חומרת ותוכנת 

מחשב; שירותי ייעוץ במולטימדיה ובתוכנה אור-קולית; תכנות 
מחשבים; שירותי תמיכה וייעוץ לפיתוח מערכות מחשב, מאגרי 
נתונים ויישומים; עיצוב גרפי לאוסף של דפי מקוונים באינטרנט; 
מידע בנוגע לחומרת או תוכנת מחשב המסופקות באופן מקוון 
מרשת מחשבים גלובאלית או מהאינטרנט; יצירה ותחזוקה של 
אתרי אינטרנט; אירוח אתרי אינטרנט של אחרים; אספקת 
מנועי חיפוש לקבלת נתונים באמצעות רשתות תקשורת; 
שירותי ספק שירות יישומים (איי. אס. פי) הכוללים תוכנה 
לשימוש בהקשר עם שירותי מנוי למוסיקה מקוונת, תוכנה 
המאפשרת למשתמשים לנגן ולתכנת מוסיקה וקטעי אודיו, 
וידאו, טקסט ותוכן מולטימדיה הקשורים לבידור, ותוכנה 

הכוללת הקלטות שמע מוסיקליות, קטעי אודיו, וידאו, טקסט 
ותוכן מולטימדיה הקשורים לבידור; אספקת גישה זמנית 

לאינטרנט לשימוש בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה כדי 
לאפשר למשתמשים לתכנת אודיו, וידאו, טקסט ותוכן 

מולטימדיה אחר, כולל מוסיקה, הופעות, קטעי וידאו, רדיו, 
טלוויזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועי תרבות, ותכניות 

הקשורות לבידור; אספקת מנועי חיפוש לקבלת נתונים על רשת 
מחשבים גלובאלית; שירותי מידע, ייעוץ ויועצים בנוגע לכל 

האמור לעיל; הפעלת מנועי חיפוש; שירותי ייעוץ ויועצי מחשבים 
לסריקת מידע אל תוך דיסקי מחשב; יצירת אינדקסים של מידע 
מקוון, אתרים ומשאבים אחרים הזמינים ברשתות מחשבים 
גלובאליות עבור אחרים; אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת 
להורדה; 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)

Jamaica, 29/04/2015, No. 67035 ג'מאייקה, 29/04/2015, מספר 67035

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 279457 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1270953 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultancy (professional -); business 
management consultancy; business strategy advisory 
services; business management and organization 
consultancy; marketing studies; marketing services; 
business consultancy, business strategy advisory 
and marketing services for pharmaceutical, medical 
device, food and healthcare companies; business 
consulting services, business strategy advisory 
services and marketing services relating to the 
development, formulation and testing of 
pharmaceuticals, bio-technology products and 
medical devices; business consulting services, 
business strategy advisory services and marketing 
services relating to conducting of clinical trials; 
business consulting services, business strategy 
advisory services and marketing services relating to 
the commercialisation of pharmaceutical products, 
bio-technological products or medical devices; 
business consulting services, business strategy 
advisory services and marketing services relating to 
lead candidate drug optimization; business 
organization consultancy; management (advisory 
services for business -); efficiency experts; 
management (advisory services for business -); 
business research; sales promotion for others; retail 
or wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
business assistance in connection with drug supply 
forecast services for clinical trials, advice third parties 
operating clinical drug trials on the volume and timing 
of the drugs they will require in the conduct of those 
clinical trial; personnel recruitment; administering 
customer service programs for others; business 
project management services in the fields of clinical 
and non-clinical programs, clinical and non-clinical 
drug development and research studies, clinical and 
non-clinical trials or proof of concept trials; assistance 
(business management -); market research; design 
and development of market access strategies; 
implementation of market access strategies and 
processes on behalf of others; economic forecasting; 
business management services relating to data 
analysis and reporting, review and analysis of 
medical/clinical data for third parties; business 
management services relating to providing a report 
on the meaning of medical/clinical data to third 
parties; business assistance in connection with drug 
market authorisation services; administration 
(commercial -) of the licensing of the goods and 
services of others; compilation of information into 
computer databases; computer databases 
(systemization of information into -); file management 
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(computerized -); business information services 
provided online from a computer database or the 
internet; business information; collection of data in 
connection with clinical and non- clinical trials; 
services relating to the capture, aggregation of 
clinical and non-clinical study information into 
computer databases; generating statistics for clinical 
and non-clinical pharmaceuticals and medical device 
development studies, clinical trials, patient 
reimbursement and insurance coverage for 
pharmaceuticals and medical devices; management, 
administration and the provision of information in 
relation to patient reimbursement and insurance 
coverage for pharmaceuticals and medical devices; 
information and advisory services relating to all the 
foregoing.
Class: 42 סוג: 42

scientific research, design and development services; 
technological research, design and development 
services; research and development services; 
scientific, technological, biochemical, pharmaceutical, 
biopharmaceutical, medical and biotechnological 
research, design and development services; 
technical research; project studies (technical -); 
research and development for others; chemical 
research; biological research; computer software and 
hardware design and development; computer 
software design; computer hardware (consultancy in 
the design and development of -); scientific research; 
the provision of medical and scientific research 
information, conducting clinical and non-clinical trials; 
conducting pharmaceutical and medical device trials; 
organizing, monitoring, managing and supporting 
clinical trials for others; animal testing services for 
laboratory and research purposes; clinical trials; 
scientific laboratory services; laboratory research 
services; analytical laboratory services; laboratory 
testing services; rental of laboratory apparatus and 
instruments; laboratory (scientific -) services; 
calibration, analysis and reporting of data in 
connection with clinical and non-clinical trials; design 
and development of clinical and non-clinical trials; 
genetic profiling for medical research purposes; 
genetic profiling for scientific research purposes; 
clinical pharmacology services; scientific services in 
the form of scientific evaluation of drugs for lead 
candidate drug optimisation services; clinical and 
non-clinical drug development support services; 
electronic storage services for archiving databases; 
scientific research services in the nature of archiving 
of samples, clinical trial data, and non-clinical trial 
data in the medical/pharmacological fields; bio-
repository services for scientific research; bio-
repository services for medical research; 
development of pharmaceutical products and medical 
devices in consultation with advisory groups; 
biomarker analysis; genomics and proteomic 
research and analysis services; drug formulation 
services; pharmaceutical bio processing; chemistry 
services; development and validation of assays for 
scientific research purposes; development and 
validation of assays for medical research purposes; 
provision of computational biology and bioinformatics 
in relation to the data mining, quality assessment, 
data and network analysis and interpretation of 
biological data; information technology [IT] consulting 
services; services relating to the storage, analysis of 
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clinical and non-clinical study information; creation 
and maintaining databases for others in the fields of 
scientific, technological, biochemical, pharmaceutical, 
biopharmaceutical, medical and biotechnological 
research, testing and development services; creating 
and maintaining web sites for others; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; tracking, monitoring, analyzing and 
generating reports, information for clinical and non-
clinical pharmaceutical and medical device 
development studies and clinical trials; design and 
development of animal and biological research tools 
for non-clinical pharmaceutical and medical device 
development studies; safety pharmacology services; 
food testing and analysis services; microbiological 
testing, contaminant testing, food shelf-life and 
stability testing; environmental protection (research in 
the field of -); quality inspection; food packaging and 
wrapping testing; material testing; scientific services 
relating to scientific testing of food stuffs for 
nutritional labelling and the validation of nutritional 
information on food labels; food label validation 
testing; evaluation of quality; quality system 
certification; clinical and non-clinical trial and 
research information services provided online from a 
computer database or the internet; hosting online 
computer databases in the field of clinical and non-
clinical trials, development and research services; 
clinical trials for third parties by patients and 
volunteers; scientific biomarker analysis services; 
scientific consultancy services in relation to 
biomarker selection; scientific and technological 
consultancy services in relation to animal and 
biological research model selection; providing search 
engines for the internet; pharmacology consultancy 
services; advisory services relating to pharmacology; 
food safety services; consultancy, information and 
advisory services relating to all the foregoing.
Class: 44 סוג: 44

Anatomic and clinical pathology services; pharmacy 
advice; medical and psychological counselling 
services; medical assistance; psychologist (services 
of a -); medical consultancy and pathology services 
relating to clinical trials for patients and clinical trial 
volunteers; health counselling; nutritional chemistry 
services and guidance; food nutrition consultancy; 
operation of patient assistant programs, oversees the 
patient's welfare and provides personal support when 
requested during clinical trials; medical services in 
the field of immunology, consultancy, information and 
advisory services relating to all the foregoing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/06/2014, No. UK00003059778 UK00003059778 ממלכה מאוחדת, 13/06/2014, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44
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 Owners

Name: Covance Limited

Address: Otley Road, Harrogate, North Yorkshire HG3 
1PY, United Kingdom

(United Kingdom Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל
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Trade Mark No. 279462 מספר סימן

Application Date 27/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1270982 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable music files; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; electronic 
publications.

Class: 16 סוג: 16

Stationery; printed matter; paintings and calligraphic 
works; photographs; photograph stands.

Class: 41 סוג: 41

Educational and instruction services relating to arts, 
crafts, sports or general knowledge; arranging, 
conducting and organization of seminars; providing 
electronic publications; publication of books; 
arranging and planning of movies, shows, plays or 
musical performances; movie showing, movie 
production, or movie distribution; production of radio 
or television programs; production of videos in the 
field of education, culture, entertainment or sports 
[not for movies or television programs and not for 
advertising or publicity]; arranging, conducting and 
organization of entertainment events excluding 
movies, shows, plays, musical performances, sports, 
horse races, bicycle races, boat races and auto 
races.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, gray and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The outer circle is in black and gray in 
gradation, and the inner circle is in black with its 
central part in black and white in gradation and with 
the inverted S-like letters in white or gray-scale 
therein.

Black, gray and white. The outer circle is in black and 
gray in gradation, and the inner circle is in black with 
its central part in black and white in gradation and 
with the inverted S-like letters in white or gray-scale 
therein.

 Owners

Name: MIROSS Institute Co., Ltd.

Address: 23-13, Higashiyama-cho, Ashiya-shi, Hyogo 659
-0091, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 45 סוג: 45

Marriage partner introduction or dating services; 
fortune-telling; non-therapeutic counselling services 
rendered to meet the needs of individuals; rental of 
clothing; agency services for rental of clothing; 
providing information on rental of clothing; rental of 
personal ornaments for wearing; agency services for 
rental of personal ornaments for wearing; providing 
information on rental of personal ornaments for 
wearing; consultancy and advisory services relating 
to wedding ceremonies [including wedding 
receptions]; planning and arranging of wedding 
ceremonies [including wedding receptions].

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

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

Japan, 03/09/2014, No. 2014-074336 יפן, 03/09/2014, מספר 2014-074336

Class: 45 סוג: 45

Caring for babies [excluding services provided at 
facilities].
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Trade Mark No. 279464 מספר סימן

Application Date 07/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1271006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vacasa LLC

Address: 926 NW 13th Ave, Portland OR 97209, U.S.A.

(Oregon, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate service, namely, property management 
services relating to rented real estates; real estate 
services, namely, real estate services, namely, 
condominiums, cabins, and villas using pay per click 
advertising on a global computer network; real estate 
services, namely, property management services 
relating to the renting of vacation homes; renting of 
homes

Class: 43 סוג: 43

Rental of vacation homes.
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YOUWANNA

Trade Mark No. 279522 מספר סימן

Application Date 01/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yoni Krief שם: יוני קריאף

Address: 57 Lotus St., ELAT, Israel כתובת : לוטוס 57, אילת, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing help in the working or management of 
commercial undertakings and business 
administration, namely business management 
assistance, business organization consultancy, 
advisory services for business management; 
provision of information and consultancy relating to 
employment, placement, careers and recruitment; 
provision of employment and recruitments 
advertisements and online searches for employees 
and recruiters; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
commercial intermediation services; advertising; 
online advertising on a computer network; all 
included in class 35

מתן עזרה בעבודה או ניהול של התחייבויות מסחריות וניהול 
עסקים, דהיינו עזרה בניהול עסקים, ייעוץ בארגון עסקים, 

שירותי ייעוץ לניהול עסקים; מתן מידע וייעוץ הנוגע להעסקה, 
השמה, קריירה וגיוס; מתן פרסומות תעסוקה וגיוס וחיפושים 
מקוונים לעובדים ולמגייסים; אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים 
של טובין ושירותים; שירותי תיווך מסחריים; פרסום; פרסום 

מקוון ברשת מחשב; הנכללים כולם בסוג 35                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 36 סוג: 36

Rental of apartments; rental of offices; providing 
advice, information and consultation regarding rental 
of apartments and of offices; all included in class 36

השכרה של דירות; השכרה של משרדים; מתן עצה, מידע וייעוץ 
לגבי השכרה של דירות ומשרדים; הנכללים כולם בסוג 36       
                                                                                    

                      

Class: 41 סוג: 41

Publication of online journals, and publication of texts 
(other than publicity texts), in the fields of 
employment, placements and careers, housing, 
accommodation, furniture, electrical and household 
appliances, culture and cultural events, recreation, 
entertainment, concerts and shows, museums, 
restaurants, sporting events, education, training, 
religion studies, guided tours; training and 
educational services; all included in class 41

פרסום כתבי עת מקוונים, ופרסום של טקסטים (למעט טקסטים 
 של פרסום), בתחומי תעסוקה, השמה  וקריירה, דיור, אירוח, 
ריהוט, מכשירי חשמל ביתיים, תרבות  ואירועי תרבות, בילוי, 
בידור, קונצרטים ומופעים, מוזיאונים, מסעדות, אירועי ספורט, 
חינוך, הכשרה, לימודי דת, סיורים מודרכים;  שירותי הכשרה  
וחינוך; הנכללים בסוג 41                                                   
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מאייר
MAYER

Trade Mark No. 279529 מספר סימן

Application Date 01/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRIMAG DIGITAL AGE LTD. שם: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

Address: 19 Hashikma Street, Azur, 58001, Israel כתובת : רחוב השקמה 19, אזור, 58001, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Washing machines; dry cleaning machines;  electric 
kitchen machines; coffee grinding machines, other 
than hand-operated; dishwashers; compressors 
(machines); vacuum cleaners; electric shoe 
polishers; waste disposers; electric blenders; meat 
grinders; choppers; mixers; food processors, 
blenders, juice extractors, electrical can openers; 
electrical knifes; bread cutting machines; ironing 
machines; apparatus for use in cleaning floors, 
carpet cleaning machines; domestic cleaning 
machines; electronic knitting machines; electric 
sewing machines; electric gardening tools; high 
pressure cleaning machines; machines for mixing, 
kneading, pulping, grinding, mincing, blending and 
shredding foodstuffs; machines for peeling 
vegetables; dishwashing machines; drying machines; 
 coffee grinders; parts and accessories for the above-
mentioned goods; all included in class 7.

מכונות כביסה; מכונות ניקוי יבש; מכונות מטבח חשמליות; 
מכשירי טחינת קפה, שאינם מופעלים ידנית; מכשירי הדחת 
כלים; מדחסים (מכונות); שואבי אבק; מכשירי צחצוח נעליים 
חשמליים; מכונות גריסת אשפה; בלנדרים חשמליים; מטחנות 
בשר; מקצצים; מיקסרים; מעבדי מזון; מערבלי מזון; מסחטות 
מיץ; פותחנים חשמליים; סכינים חשמליים; מכונות לחיתוח 
לחם; מכונות גיהוץ; התקנים לשימוש בניקוי רצפות; מכונות 
לניקוי שטיחים; מכונות ניקוי ביתיות; מכונות סריגה חשמליות; 
מכונות תפירה חשמליות; כלי גינון חשמליים; מכונות לניקוי 
בלחץ גבוה; מכונות לערבוב, לישה, קילוף, גריסה, טחינה, 
ערבול וגירוד חומרי מזון; מכונות לקילוף ירקות; מדיחי כלים; 
מכונות ייבוש;  מטחנות קפה; חלקים ואביזרים עבור הסחורות 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 11 סוג: 11

Dryers; machines for making ice cream or sorbets. מייבשי כביסה; מכונות להכנת גלידה ומקפאים.                 
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Trade Mark No. 279530 מספר סימן

Application Date 01/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer software for the measurement of digital 
media consumption; computer software for the 
placement and optimization of digital advertising; 
computer software for the measurement, analysis 
and exchange of online advertising; computer 
software development tools; computer software for 
creating other computer software.

תוכנות מחשב למדידת הצריכה במדיה דיגיטלית; תוכנות 
מחשב עבור מיקום ואופטימיזציה של פרסום דיגיטלי; תוכנת 
מחשב עבור מדידה, ניתוח והחלפה של פרסום מקוון; כלים 
לפיתוח תוכנות מחשב; תוכנות מחשב ליצירת תוכנות מחשב 
אחרות.                                                                           
                                                                                    

                                                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, placement and 
dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network; business marketing, 
promotions, and advertising consulting services; 
providing advertising campaign management 
services in the nature of tracking, analyzing, and 
reporting on consumer data, demographics, and 
consumer behavioral information, computer network 
use and users for business purposes, and consumer 
responses to advertisements and promotional 
materials; management and compilation of 
computerized databases, namely, creating and 
managing customer lists and customer data in a 
computer database for others; conducting market 
research and consumer research; advertising and 
advertisement services; advertising by transmission 
of online publicity for third parties through electronic 
communications networks; advertising via electronic 
media and specifically the internet; dissemination of 
advertising for others via the internet; mediation of 
advertising; services to determine the audience 
affected by advertisements.

שירותי פרסום, דהיינו, מיקום והפצת הפרסום עבור אחרים 
באמצעות רשתות תקשורת מקוונות; שירותי ייעוץ לשיווק עסקי, 
קידומים,ופרסום; מתן שירותי ניהול קמפיין פרסומי באופי של 
מעקב, ניתוח ודיווח של נתונים, ודמוגרפיה של הצרכן, ומידע 

התנהגותי של הצרכן, ושל שימושים ברשת המחשבים 
והמשתמשים למטרות עסקיות, ותגובות הצרכנים לפרסומות 
ולחומרים שיווקיים; ניהול ואיסוף של מאגרי מידע ממוחשבים, 
דהיינו, יצירה וניהול של רשימות לקוחות ונתוני לקוח במאגר 

מחשבים עבור אחרים; ביצוע מחקרי שוק ומחקרי צרכן; שירותי 
פרסום ופרסומות; פרסום על ידי שידור מקוון של יחסי ציבור 

עבור צדדים שלישיים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות; 
פרסום באמצעות תקשורת אלקטרונית ובמיוחד האינטרנט; 
הפצת פרסומים עבור אחרים באמצעות האינטרנט; תיווכים 
לפרסום; שירותים כדי לקבוע מהו קהל היעד המושפע 

מפרסומות.                                                                     
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Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for 
tracking, managing, and optimizing advertising and 
promotional campaigns, and calculating return on 
investment in connection with the same; providing 
online non-downloadable software for tracking 
website traffic, e-commerce activity, customer loyalty, 
and sales conversion rates; providing online non-
downloadable software for managing, collecting, 
monitoring and analyzing web, blog and other online 
site traffic, user preferences and links in real time; 
design and development services for others of 
software for managing, collecting, monitoring and 
analyzing web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links; computer service, namely, 
acting as a software-as-a-service provider (SaaS) in 
the field of digital media measurement, website 
audience analysis and advertising optimization to 
host software that manages, monitors, tracks, and 
optimizes the performance and effectiveness of 
online and offline marketing campaigns; computer 
service, namely, acting as a software-as-a-service 
provider (SaaS) in the field of web analytics to host 
software that collects, manages, integrates, 
analyzes, monitors, and tracks the performance of 
websites through web user behavior.

אספקת  תוכנות מקוונות בלתי ניתנות להורדה למעקב, ניהול 
ואופטימיזציה של מסעות פרסום וקידום מכירות, וכן חישוב 
החזרי השקעות בקשר לאותם עניינים; מתן תוכנות מקוונות 
בלתי ניתנות להורדה למעקב אחר תנועות באתר, פעילות 

מסחר אלקטרוני, נאמנות לקוחות, ושיעורי המרת מכירות; מתן 
תוכנות מקוונות בלתי ניתנות להורדה לניהול, איסוף, ניטור 
וניתוח האינטרנט, בלוגים ותנועות מקוונות אחרות, העדפות 
משתמש וקישורים בזמן אמת; שירותי עיצוב ופיתוח עבור 
אחרים של תוכנות לניהול, איסוף, ניטור וניתוח האינטרנט, 

בלוגים ותנועות מקוונות אחרות, העדפות משתמש וקישורים; 
שירותי מחשב, דהיינו, פועל כספק תוכנה- כשירות 

(אס.איי.איי.אס) בתחום מדידת מדיה דיגיטלית, ניתוח קהלי 
אתרי אינטרנט ואופטימיזציה של פרסום לארח תוכנה 
שמנהלת, מנטרת, עוקבת, ומשפרת את הביצועים ואת 

האפקטיביות של מסעות פרסום מקוונים ולא מקוונים; שירותים 
למחשב, דהיינו, פועל כספק תוכנה-כשירות (אס.איי.איי.אס) 

בתחום של ניתוחי נתונים של האינטרנט לארח תוכנה 
שאוספת, מנהלת, משלבת, מנתחת, מנטרת, ועוקבת אחר 

הביצועים של אתרי אינטרנט באמצעות התנהגות המשתמשים
באינטרנט.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

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

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

U.S.A., 01/05/2015, No. 86/617653 ארה"ב, 01/05/2015, מספר 86/617653

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the measurement of digital 
media consumption; computer software for the 
placement and optimization of digital advertising; 
computer software for the measurement, analysis and 
exchange of online advertising; computer software 
development tools; computer software for creating 
other computer software;

תרגום בעברית יוגש בהמשך                                               
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Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, placement and 
dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network; business marketing, 
promotions, and advertising consulting services; 
providing advertising campaign management services 
in the nature of tracking, analyzing, and reporting on 
consumer data, demographics, and consumer 
behavioral information, computer network use and 
users for business purposes, and consumer 
responses to advertisements and promotional 
materials; management and compilation of 
computerized databases, namely, creating and 
managing customer lists and customer data in a 
computer database for others; conducting market 
research and consumer research; advertising and 
advertisement services; advertising by transmission 
of online publicity for third parties through electronic 
communications networks; advertising via electronic 
media and specifically the internet; dissemination of 
advertising for others via the internet; mediation of 
advertising; services to determine the audience 
affected by advertisements;

תרגום בעברית יוגש בהמשך .                                             
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                        

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for 
tracking, managing, and optimizing advertising and 
promotional campaigns, and calculating return on 
investment in connection with the same; providing 
online non-downloadable software for tracking 
website traffic, e-commerce activity, customer loyalty, 
and sales conversion rates; providing online non-
downloadable software for managing, collecting, 
monitoring and analyzing web, blog and other online 
site traffic, user preferences and links in real time; 
design and development services for others of 
software for managing, collecting, monitoring and 
analyzing web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links; computer service, namely, 
acting as a software-as-a-service provider (SaaS) in 
the field of digital media measurement, website 
audience analysis and advertising optimization to host 
software that manages, monitors, tracks, and 
optimizes the performance and effectiveness of 
online and offline marketing campaigns; computer 
service, namely, acting as a software-as-a-service 
provider (SaaS) in the field of web analytics to host 
software that collects, manages, integrates, analyzes, 
monitors, and tracks the performance of websites 
through web user behavior

תרגום בעברית יוגש בהמשך.                                             
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 Owners

Name: Quantcast Corporation

Address: 201 3rd Street, 2nd Floor, San Francisco, 
94103-3153, California (CA), U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל
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Trade Mark No. 279531 מספר סימן

Application Date 01/11/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red, orange, green, light blue, purple, pink

הסימן מוגבל לצבעים אודם, כתום, ירוק, תכלת, סגול, ורוד 
הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Paul Kahalani שם: פול קהלני

Address: K''M 39, TEL AVIV - YAFO, Israel כתובת : ק"מ 39, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vanina Ro zencwaig

Address: Odem 22, KOKHAV YA'IR, 44862, Israel

שם: ונינה רוזנצויג

כתובת : אודם 22, כוכב יאיר, 44862, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale and marketing of products for parties and 
events in the field of disposable dishware through a 
website.

מכירה ושיווק של מוצרים למסיבות ואירועים בתחום כלים חד 
פעמיים באמצעות אתר אינטרנט .
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URB

Trade Mark No. 279554 מספר סימן

Application Date 02/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine parts in the nature of bearings, namely, ball 
and roller bearings, plain bearings, hydrostatic 
bearings, parts thereof and accessories thereto; 
machine parts, namely, seals for bearings, bearing 
housing, sheaves and pulleys; crankshafts for use in 
motors and engines; machinery components, 
namely, couplings, transmissions except for land 
vehicles; machinery parts, namely, cardan joints, 
machine tool spindles, gear wheels and gear boxes, 
axles for machines, ball bushings, ball groove slides, 
ball and   bushings, ball groove slides, ball and roller 
screws, link rollers, rod ends; mounting tools, 
namely, hydraulic oil injectors, pumps, hydraulic nuts 
and hydraulic withdraw tools, pressure oil apparatus, 
oil mist lubricators, lubrication systems and devices, 
parts of the aforementioned goods and accessories 
thereto; textile machinery components, namely, 
spinning spindles, drafting rollers, treadle rolls, shaft 
rollers, eccentric rollers, spindle inserts, tension and 
idler pulleys, cam followers, pendulum weighting 
arms, top rollers, bottom roller bearings, lubricating 
apparatus for spinning spindles, yarn feeders, open-
end spinning units; machinery components, namely, 
sealed bearing unit, automatic lubricant dispenser, 
mechanical balancing unit, insulated bearings, ball 
bearing with a sensor unit shielded from external 
influences, coated bearings, smart actuators in the 
nature of electro-mechanical actuating units, 
actuators and linear motion systems, linear bearings 
and guidings, magnetic bearings; machine parts, 
namely, positioning systems for use in positioning 
and clamping ring bearings in order to ensure 
conditions for metal cutting.

חלקי מכונות בטבע של מסבים,  מסבי רולר ומסבי כדור, 
מסבים רגילים, מסבים הידרוסטטיים, וחלקיהם ואבזריו; חלקי 
מכונות, דהיינו, חותמות עבור מסבים, בתי מסבים, אלומות 
וגלגלות; ארכובות לשימוש במנועים; רכיבי מכונות, דהיינו, 
מצמדים, שידורים פרט לכלי רכב יבשתיים; חלקי מכונות 
דהיינו, מפרקים כוללים (מפרקי קרדו), צירים לכלי מכונות, 

גלגלי הילוך ותיבות הילוכים, צירים למכונות, תותבים עיגוליים, 
שקופיות חריץ, ברגי רולר וברגי כדור, קושר רולים, ברגים 
סגורים; הרכבת כלים, דהיינו, מרססי שמן הידראוליים, 

משאבות, ברגים הידראוליים וכלים הידראוליים, מנגנון שמן 
לחץ, ערפל שמן, מערכות שימון ומכשירים, חלקים של   שמן, 
מערכות שימון ומכשירים, חלקים של המוצרים והאביזרים 
המפורטים דלעיל; רכיבי מכונות טקסטיל, דהיינו, צירים 

מסתובבים, ברגים לרולרים, דוושות לרולרים, רולי פיר, רולים 
אקסצנטריים, תוסף ציר, גלגלות מתח ושחרור, תומכי מסבים, 
זרועות שקלול מטוטלת, רולים עליונים, מסבי רולים תחתיים, 
מנגנון שימון לצירים מסתובבים, מתקני האכלת חוט, יחידות 
סיבוב פתוחים; רכיבי מכונות, דהיינו, יחידת מסבי אטמים, 
מנפק חומר שימון אוטומטי, יחידת איזון מכאנית, מסבים 
מבודדים, מסבים כדוריים עם יחידות חיישנים המוגנים 

מהשפעות חיצוניות, מסבים מצופים, מפעילים חכמים בתחום 
של יחידות אלקטרו־מכנאיים, כוננים ומערכות תנועה ליניארית, 
מסבים ומכוונים ליניאריים, מסבים מגנטיים; חלקי מכונות, 

דהיינו, מערכות מיקום לשימוש במהדק מסבי טבעת על מנת 
להבטיח תנאים לחיתוך מתכות.                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 12 סוג: 12

Bearings for vehicles, bearing units and axle boxes 
for land vehicles; brake drums and discs, 
crankshafts, couplings, transmissions, gear wheels 
and gear boxes, tappets and wheel hubs, all for land 
vehicles; airframe components, namely, flight control 
rods and cables, aero-engine bearings, rudder 
bearings; wheels and castors for land vehicles; 
bearings for water jet vehicles: pod propulsion 
systems, namely, bearings for use on apparatus for 
locomotion by water, railway bearings.

מסבים לכלי רכב, יחידות נושאות ותיבות סרן לכלי רכב 
יבשתיים; תופי בלם ודיסקים, ארכובות למוט, מצמדים, 

שידורים, גלגלי הילוך ותיבות הילוכים, נדנודים ורכזות הגה, 
הכל לכלי רכב יבשתיים; רכיבי שלדה, דהיינו, מוטות בקרת 
טיסה וכבלים, מסבי מנוע, מסבי היגוי; גלגלים ורולרים לכלי 
רכב יבשתיים; מסבים עבור מנועי סילון ימיים: מערכת הנעת 
תרמיל, דהיינו, מסבים לשימוש בהתקנים לתנועה במים, מסבי 
רכבת.                                                                            
                                                                                    

                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 45129/06/2017



 Owners

Name: SC RULMENTI SA

Address: BARLAD, Str. Republicii, nr. 320, Jud. Vaslui, 
731108, Romania

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 45229/06/2017



Trade Mark No. 279560 מספר סימן

Application Date 03/11/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: gold and brown black and white

הסימן מוגבל לצבעים זהב וחום שחור ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: saher okal שם: סאהר עוכל

Address: 3027/25, NAZARETH, 16000, Israel כתובת : 3027/25, נצרת, 16000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: rami shomar Adv.

Address: P.O.B. 2186, NAZARETH, 16000, Israel

שם:  ראמי שומר עו"ד

כתובת : ת.ד. 2186, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Fashion, footwear  and Jewellery Design.  עיצוב אופנה ותכשיטים והנעלה                          

ה' תמוז תשע"ז - 45329/06/2017



TARLYNZO

Trade Mark No. 279596 מספר סימן

Application Date 04/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

תכשירים רוקחיים, וטרינאריים וסניטאריים; חומרים תזונתיים 
המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; פלסטרים, חומרים 
לחבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה דנטאלית; חומרי חיטוי; 
תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים.        
                                                                                    

        

ה' תמוז תשע"ז - 45429/06/2017



קליק קראנץ'

Trade Mark No. 279606 מספר סימן

Application Date 05/11/2015 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

Confectionery including chocolate confectionery, 
sugar confectionery, cookies, candies and chilled 
frozen snacks; pastry; ice creams; chocolate coated 
cereals; chocolate bars; all included in class 30.

ממתקים כולל ממתקי שוקולד, ממתקי סוכר, עוגיות, סוכריות 
וחטיפים קפואים מצוננים; מאפים; גלידות; דגנים מצופים 

שוקולד; חטיפי שוקולד ; הנכללים כולם בסוג 30.                   
                                                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 45529/06/2017



Trade Mark No. 279628 מספר סימן

Application Date 27/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1271569 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable music files; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; electronic 
publications.

Class: 16 סוג: 16

Stationery; printed matter; paintings and calligraphic 
works; photographs; photograph stands.

Class: 41 סוג: 41

Educational and instruction services relating to arts, 
crafts, sports or general knowledge; arranging, 
conducting and organization of seminars; providing 
electronic publications; publication of books; 
arranging and planning of movies, shows, plays or 
musical performances; movie showing, movie 
production, or movie distribution; production of radio 
or television programs; production of videos in the 
field of education, culture, entertainment or sports 
[not for movies or television programs and not for 
advertising or publicity]; arranging, conducting and 
organization of entertainment events excluding 
movies, shows, plays, musical performances, sports, 
horse races, bicycle races, boat races and auto 
races.

ה' תמוז תשע"ז - 45629/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gray, white, red-purple, orange, yellow, green 
and aqua.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The outline of the sphere device is in gray-
scale, and its inside is in white, red-purple, orange, 
yellow, green and aqua in gradation from the top to 
the bottom with the inverted S-like letters in white.

 Owners

Name: MIROSS Institute Co., Ltd.

Address: 23-13, Higashiyama-cho, Ashiya-shi, Hyogo 659
-0091, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 45 סוג: 45

Marriage partner introduction or dating services; 
fortune-telling; non-therapeutic counselling services 
rendered to meet the needs of individuals; rental of 
clothing; agency services for rental of clothing; 
providing information on rental of clothing; rental of 
personal ornaments for wearing; agency services for 
rental of personal ornaments for wearing; providing 
information on rental of personal ornaments for 
wearing; consultancy and advisory services relating 
to wedding ceremonies [including wedding 
receptions]; planning and arranging of wedding 
ceremonies [including wedding receptions].

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

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

Japan, 03/09/2014, No. 2014-074335 יפן, 03/09/2014, מספר 2014-074335

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

ה' תמוז תשע"ז - 45729/06/2017



Trade Mark No. 279635 מספר סימן

Application Date 24/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1271640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Campus Crusade for Christ, Inc.

Address: 100 Lake Hart Drive, MC3500, Orlando FL 
32832, U.S.A.

(California, United States Corporation)

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: 36 סוג: 36

Providing information for fundraising, namely, 
donation management and donation contact 
resources through a website.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, classes and workshops in the field of 
fundraising and distribution of educational materials 
in connection 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., 24/02/2015, No. 86544923 ארה"ב, 24/02/2015, מספר 86544923

Class: 36 סוג: 36

U.S.A., 24/02/2015, No. 86544927 ארה"ב, 24/02/2015, מספר 86544927

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 45829/06/2017



Trade Mark No. 279647 מספר סימן

Application Date 19/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1271793 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Seeds and agricultural, horticultural and forestry 
products, namely trees for the production of woods 
for industrial purposes, interior and outdoor design 
and building purposes; forestry products, namely 
trees of the plant genus Paulownia for the production 
of woods for industrial purposes, interior and outdoor 
design and building purposes; natural plants and in 
particular plants of the species Paulownia.

Class: 36 סוג: 36

Capital investment for others; financial asset 
management and investment of capital; financial 
consulting in the field of wealth management, 
financial services in the fields of wealth management 
and asset management for residential, professional 
and institutional customers, fiduciary management of 
paper securities, funds and other assets, inheritance 
consulting, asset management and administration, 
wealth and financial management, wealth and 
financial management for others.

Class: 44 סוג: 44

Services in domain of agriculture, horticulture and 
forestry, namely planting, breeding, fosterage of 
plantations for the growing of trees and felling of the 
trees for timber production; planting, breeding, 
fosterage of plantations for the growing of Paulownia-
trees and felling of these trees for timber production, 
for the production of Paulownia-noble wood, 
Paulownia precious wood, Paulownia high-grade 
wood as well as production and distribution of 
products made of Paulownia precious wood.

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

ה' תמוז תשע"ז - 45929/06/2017



 Owners

Name: Wolfgang Goese

Address: Im Stadtwald 3, CH-9400 Rorschach, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Solomon, Patent Attorney

Address: P.O.B. 6294, Petach Tikva, 4902418, Israel

שם: עוז סולומון, עו"פ

כתובת : ת.ד. 6294, פתח תקוה, 4902418, 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)

Switzerland, 13/03/2015, No. 675949 שוויץ, 13/03/2015, מספר 675949

Class: 31 סוג: 31

Class: 36 סוג: 36

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 46029/06/2017



Trade Mark No. 279655 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1271845 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 1271845 האיחוד האירופי מספר: 1271845

Dated 04/02/2016 (Section 16) מיום 04/02/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and conveyances; parts and accessories for 
all aforementioned goods included in this class.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles and equipment; festive decorations 
for Christmas trees and artificial Christmas trees; 
fairground and playground apparatus; toys, games, 
playthings and novelties; parts and accessories for all 
aforementioned goods, included in this class.

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

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

Germany, 14/07/2014, No. 302014004898.1/12 גרמניה, 14/07/2014, מספר 302014004898.1/12

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

ה' תמוז תשע"ז - 46129/06/2017



Trade Mark No. 279735 מספר סימן

Application Date 31/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0912247 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Weight belts; inflatable swimming floats; protective 
helmets for sports; air tanks; swimming flutter boards; 
regulator.

Class: 18 סוג: 18

Bags; pouches.

Class: 20 סוג: 20

Sleeping bags; cushions; Japanese floor cushions; 
pillows; mattresses.

Class: 21 סוג: 21

Portable cooking kits for outdoor use.

Class: 22 סוג: 22

Mountaineering ropes; tents for mountaineering or 
camping; cotton waddings for clothes; hammocks; 
futon bags; cotton batting for futon.

Class: 24 סוג: 24

Mosquito nets; bedsheets; futon and quilts; bedquilt 
cases; futon ticks; pillowcases; blankets; personal 
articles of woven textile, not included in other 
classes.

Class: 25 סוג: 25

Clothes for sports; boots for sports (other than 
"horse-riding boots"); horse-riding boots; garters; 
sock suspenders; suspenders; waistbands; belts for 
clothing; clothing.

Class: 35 סוג: 35

Sales intermediary services for products; providing 
information on commodity sales; order processing 
agencies for mail order services; providing 
information on order processing agencies for mail 
order services; business management analysis, 
business consultancy; import-export agencies; 
advertising.

ה' תמוז תשע"ז - 46229/06/2017



 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Montbell

Address: 2-2-2 Shinmachi Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 
550-0013, Japan

(Japan 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

ה' תמוז תשע"ז - 46329/06/2017



HP LOUNGE

Trade Mark No. 279747 מספר סימן

Application Date 08/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HP Hewlett Packard Group LLC

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing music, 
music videos, promotional offers and contests, 
accessible by means of computer networks, web-
based applications, and mobile phone applications

שירותי בידור, דהיינו, אספקת מוסיקה, קליפים של מוסיקה 
בוידאו, הצעות, קידומי מכירות ותחרויות, הנגישים באמצעותם 
של מערכות מחשב, אפליקציות מבוססי-רשת, ואפליקציות 

לטלפונים ניידים.                                   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/05/2015, No. 14088132 האיחוד האירופי, 18/05/2015, מספר 14088132

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 46429/06/2017



Trade Mark No. 279775 מספר סימן

Application Date 10/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer peripherals and 
computer software for allowing users to select, 
record, view, stream, manage and store interactive 
television programming; televisions; remote controls 
for DVRs, audio and video receivers, televisions and 
interactive video games; computer game software for 
use with the foregoing and user manuals sold as a 
unit therewith; television audio and video receivers; 
set-top boxes; VCR, DVD and video display 
monitors; all included in class 9. 

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב ותוכנת מחשב המאפשרים 
למשתמשים לבחור, להקליט, לצפות, להזרים, לנהל ולאחסן 

תכנות טלוויזיה אינטראקטיבית; טלוויזיות; שלטים רחוקים עבור 
די.וי.ארים, מקלטי קול ו-ווידאו, טלוויזיות ומשחקי מחשב 

איטראקטיביים; תוכנת משחק מחשב לשימוש עם הנזכר לעיל 
ויחד עם מדריכי משתמש הנמכרים כיחידה; מקלטי קול ו-ווידאו 
טלוויזיוניים; ממירים; צגי מוניטור וי.סי.אר, די.וי.די ו-ווידאו; 

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., 12/05/2015, No. 86626630 ארה"ב, 12/05/2015, מספר 86626630

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 46529/06/2017



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and white

הסימן מוגבל לצבעים ירוק ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: TiVo Brands LLC

Address: 2160 Gold Street, Alviso, California, 95002, 
U.S.A.

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

ה' תמוז תשע"ז - 46629/06/2017



Trade Mark No. 279778 מספר סימן

Application Date 10/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer peripherals and 
computer software for allowing users to select, 
record, view, stream, manage and store interactive 
television programming; televisions; remote controls 
for DVRs, audio and video receivers, televisions and 
interactive video games; computer game software for 
use with the foregoing and user manuals sold as a 
unit therewith; television audio and video receivers; 
set-top boxes; VCR, DVD and video display 
monitors; all included in class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב ותוכנת מחשב המאפשרים 
למשתמשים לבחור, להקליט, לצפות, להזרים, לנהל ולאחסן 

תכנות טלוויזיה אינטראקטיבית; טלוויזיות; שלטים רחוקים עבור 
די.וי.ארים, מקלטי קול ו-ווידאו, טלוויזיות ומשחקי מחשב 

איטראקטיביים; תוכנת משחק מחשב לשימוש עם הנזכר לעיל 
ויחד עם מדריכי משתמש הנמכרים כיחידה; מקלטי קול ו-ווידאו 
טלוויזיוניים; ממירים; צגי מוניטור וי.סי.אר, די.וי.די ו-ווידאו; 

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., 12/05/2015, No. 86626642 ארה"ב, 12/05/2015, מספר 86626642

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 46729/06/2017



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white

הסימן מוגבל לצבעים אדום ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: TiVo Brands LLC

Address: 2160 Gold Street, Alviso, California, 95002, 
U.S.A.

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

ה' תמוז תשע"ז - 46829/06/2017



Trade Mark No. 279923 מספר סימן

Application Date 27/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1273513 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LE NID FRANCE

Address: 175 rue de la Tuilerie, F-13290 Les Milles, 
France

(France Société par actions simplifiée)

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, compotes; eggs; milk and dairy products; fats 
for food; butter; charcuterie; salted meats; 
crustaceans (not live); canned meat or fish; cheeses; 
milk beverages where milk is predominating.

Class: 30 סוג: 30

beverages based on cocoa, coffee, chocolate or tea; 
chocolate; Cereal-based snack food; sugar 
confectionery; pastries; bread; bread rolls; buns; 
cakes; cake dough; biscuits, cookies; pancakes; 
rusks; sandwiches, pizzas; edible ices namely ice 
creams; ice for refreshment; frozen yoghurts; 
sorbets; golden syrups.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar services; 
food and drink catering.

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

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

France, 10/04/2015, No. 15 4 172 608 צרפת, 10/04/2015, מספר 608 172 4 15

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 46929/06/2017



Trade Mark No. 279926 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1273550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology park, Carrigtohill, 
Cork, Ireland

(Ireland Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

harmaceuticals, namely antiviral and anti-
inflammatory pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious conditions; pharmaceutical preparations for 
the treatment of HIV infection; pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and 
disorders.; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatitis and HIV/AIDS; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of liver, cardiovascular, respiratory, and 
oncological diseases and disorders; antivirals; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of inflammatory diseases and disorders.

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

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

European Union, 07/08/2015, No. 014453161 האיחוד האירופי, 07/08/2015, מספר 014453161

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 47029/06/2017



Trade Mark No. 279935 מספר סימן

Application Date 02/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0787652 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red.

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "MAY"

Address: 1a Ozernaya, RU-141191 Fryazino Moskovskoy 
obl., Russian Federation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: Menachem Plaut 8, P.O.B. 94, Rehovot, 
7610002, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 7610002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea, tea-based beverages.

ה' תמוז תשע"ז - 47129/06/2017



EZECOR

Trade Mark No. 279952 מספר סימן

Application Date 15/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: P.O.B. 21429, Tel Aviv, 6121301, Israel כתובת : ת.ד. 21429, תל אביב, 6121301, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals and medical preparations for the 
treatment and/or prevention of metabolic disorders 
and/or endocrinoses.

תכשירים רוקחיים ורפואיים לטיפול ו/או מניעת הפרעות 
מטבוליות ו/או אנדוקריניות..                                               

                                        

ה' תמוז תשע"ז - 47229/06/2017



Trade Mark No. 279962 מספר סימן

Application Date 15/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripherals; computer 
hardware; hand held computers; tablet computers; 
laptop computers; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the Internet and for 
the sending, receiving, and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
computer peripherals; wearable computer hardware; 
peripherals for mobile devices; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; radios, radio transmitters, and receivers; media 
players, audio speakers, telephone apparatus, 
telecommunication devices, and computers for use in 
motor vehicles; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
sound recording and reproducing apparatus; digital 
audio and video players and recorders; audio 
amplifiers and receivers; network communication 
apparatus; electronic communication equipment and 
instruments; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile phones; wireless 
communication devices for transmission of voice, 
data, images, audio, video and multimedia content; 
computer cables, monitors and display screens, 
keyboards, mice and mouse pads, styluses, printers, 
and disk drives and hard drives; data storage 
apparatus and media; computer chips; optical 
apparatus and instruments; cameras; batteries; 
televisions; television receivers; television monitors; 
set top boxes; global positioning system (GPS) 
devices; navigational instruments and devices; 
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; handheld and wearable 
devices for playing, organizing, downloading, 
transmitting, manipulating, and reviewing audio, and 
media files; stereo systems, home theater systems, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; מחשבים ניידים; מכשירים אלקטרונים דיגיטליים 
הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם שליחה, 
קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים 
דיגיטליים אחרים; ציוד היקפי למחשב לביש; חומרת מחשב 
לביש; ציוד היקפי למכשירים ניידים; מכשירים אלקטרוניים 

דיגיטליים לבישים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט, לשליחה, 
קבלה ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים 

דיגיטליים אחרים; מכשירי קשר, משדרי רדיו, ומקלטים; נגני 
מדיה, רמקולי אודיו, מכשירי טלפון, מכשירי תקשורת, 

ומחשבים לשימוש ברכבים ממונעים; מכשירי הקלטת קול וזיהוי 
קול; אוזניות, אוזניות קשת; רמקולי אודיו; מיקרופונים; רכיבי 
ואביזרי אודיו; מכשירי הקלטת ושחזור צליל; נגני ומקליטי אודיו 
ווידאו דיגיטליים; מגברי ומקלטי אודיו; מכשירי תקשורת רשת; 

ציוד וכלי תקשורת אלקטרוניים; מכשירי וכלי תקשורת; 
טלפונים; טלפונים ניידים; מכשירי תקשורת אלחוטיים לשידור 
של קול, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו ותוכן מולטימדיה; כבלי 
מחשב, צגים ומסכי תצוגה, מקלדות, עכברים ופדים לעכבר, 
עטים למסך מגע, מדפסות, וכונני דיסק וכוננים קשיחים; 

מכשירי אחסון נתונים ומדיה; שבבי מחשב; מכשירים וכלים 
אופטיים; מצלמות; סוללות; טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; צגי 

טלוויזיה; ממירים; מכשירי מערכת מיקום גלובאלי (ג'י. פי. אס); 
מכשירי וכלי ניווט; מכשירי כף יד לניגון, ארגון, הורדה, העברה, 

תפעול וסקירת אודיו, וקבצי מדיה; מכשירי כף יד לשליטה 
ברמקולים, מגברים, מערכות סטריאו ומערכות בידור; מכשירי 
כף יד ולבישים לניגון, ארגון, הורדה, העברה, תפעול וסקירת 
אודיו, וקבצי מדיה; מערכות סטריאו, מערכות קולנוע ביתיות, 
ומערכות בידור ביתיות; מערכות קולנוע ביתיות  ובידור ביתיות 
המורכבות מנגני אודיו ווידאו, רמקולים, מגברים, ושלטי כף יד 
אלחוטיים; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב להגדרה, הגדרת 

תצורה, הפעלה ושליטה במכשירים ניידים, מכשירים לבישים, 
טלפונים ניידים, מחשבים, וציוד היקפי למחשב, ונגני אודיו 
ווידאו; תוכנת פיתוח יישומים; תוכנת מחשב לשימוש בניגון, 
ארגון, הורדה, העברה, תפעול, וסקירת קבצי אודיו, וקבצי 
מדיה; תוכנת מחשב לשימוש בתכנות ושליטה ברמקולים, 

מגברים, תוכנת מחשב לשימוש בשליטה על נגני אודיו ווידאו; 
תוכנת מחשב לשימוש במשלוח, הפצה ושידור של מוסיקה 
דיגיטלית ואודיו, וידאו, טקסט ותוכן מולטימדיה הקשורים 

לבידור; תוכנת מחשב ליצירת מאגרי נתונים לחיפוש של מידע 
ונתונים למאגרי נתונים של רשת תקשורת מעמית-לעמית; 
תוכנת מחשב כדי לאפשר למשתמשים לתכנת ולהפיץ אודיו, 

ה' תמוז תשע"ז - 47329/06/2017



and home entertainment systems; home theater and 
home entertainment systems comprised of audio and 
video players, speakers, amplifiers, and wireless 
handheld controllers; computer software; computer 
software for setting up, configuring, operating and 
controlling mobile devices, wearable devices, mobile 
phones, computers, and computer peripherals, and 
audio and video players; application development 
software; computer software for use in playing, 
organizing, downloading, transmitting, manipulating, 
and reviewing audio files, and media files; computer 
software for use in programming and controlling 
speakers, amplifiers, computer software for use in 
controlling audio and video players; computer 
software for use in the delivery, distribution and 
transmission of digital music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content; 
computer software for creating searchable databases 
of information and data for peer-to-peer social 
networking databases; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, data, 
text and other multimedia content, including music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and educational programs via communication 
networks; computer software for identifying, locating, 
grouping, distributing, and managing data and links 
between computer servers and users connected to 
electronic communication networks; computer 
software for accessing, browsing and searching 
online databases; downloadable audio and video 
recordings featuring music, music performances, and 
music videos; downloadable electronic books, 
magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 
journals and other publications; electrical and 
electronic connectors, couplers, chips, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, interfaces, and 
adapters for use with all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to contain 
computers, computer peripherals, computer 
hardware, hand held computers, tablet computers, 
laptop computers, mobile phones, telephones, 
handheld and wearable digital devices, and audio 
and video players; remote controls  and handheld 
and wearable devices for controlling audio and video 
players, speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; accessories, parts, 
fittings and testing apparatus for all of the aforesaid 
goods; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for goods;  
facsimile machines; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; 
integrated circuits; amplifiers; fluorescent screens; 
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; portable remote-controlled car 
retarders; electrically heated socks; all included in 
class 9.

וידאו, נתונים, טקסט ותוכן מולטימדיה אחר, כולל מוסיקה, 
הופעות, וידאו, רדיו, טלוויזיה, חדשות, ספורט, משחקים, 

אירועי תרבות, ותכניות הקשורות לבידור וחינוכיות באמצעות 
רשתות תקשורת; תוכנת מחשב לזיהוי, מיקום, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 
לרשתות תקשורת אלקטרונית; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף 
וחיפוש במאגרי נתונים מקוונים; הקלטות אודיו ווידאו הניתנות 

להורדה הכוללות מוסיקה, מופעי מוסיקה, וקטעי וידאו 
מוסיקליים; ספרים, מגזינים, כתבי עת, עלוני חדשות, עיתונים, 

עלונים ופרסומים אלקטרוניים אחרים הניתנים להורדה; 
מחברים, מצמדים, שבבים, חוטים, כבלים, מטענים, מעגנים, 
תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים ואלקטרוניים 
לשימוש עם כל המוצרים האמורים לעיל; כיסויים, תיקים, 
ונרתיקים מותאמים או מעוצבים כדי להכיל מחשבים, ציוד 
היקפי למחשב, חומרת מחשב, מחשבי כף יד, מחשבי לוח, 
מחשבים ניידים, טלפוניים ניידים, טלפונים, מכשירי כף יד 

ולבישים דיגיטליים, ונגני אודיו ווידאו; שלטי רחוק ומכשירי כף 
יד ולבישים לשליטה בנגני אודיו ווידאו, רמקולים, מגברים, 
מערכות קולנוע ביתיות, ומערכות בידור; אביזרים, חלקים, 

מתאמים, ומכשירי בדיקה לכל המוצרים האמורים לעיל; יומנים 
אלקטרוניים; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; 
מנגנונים למכשירים המופעלים על ידי מטבעות; מכונות 
הצבעה; סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגים אלקטרוניים 
למוצרים; מכונות פקסימיליה; מכשירי וכלי שקילה; מדדים; 

לוחות מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; גבישי צורן [פרוסות 
סיליקון]; מעגלים משולבים; מגברים; מסכי פלואורסצנט; 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; מדדים לבדיקת ביצים מופרות; 

משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליות; 
מעכבי מכוניות ניידים הנשלטים מרחוק; גרביים מחוממות על 
ידי חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

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

ה' תמוז תשע"ז - 47429/06/2017



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: black, beige, blue, orange, green and pink

הסימן מוגבל לצבעים שחור, בז', כחול, כתום, ירוק ו-ורוד 
הנראים בסימן.

 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)

Jamaica, 08/06/2015, No. 67322 ג'מאייקה, 08/06/2015, מספר 67322

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 47529/06/2017



סומו

Trade Mark No. 279977 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: 37 Sherit Israel St., Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

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

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, professional and chef knives; all included in 
class 8

סכו"ם, סכינים מקצועיות וסכיני שף ; כל הנכלל בסוג 8

                         

ה' תמוז תשע"ז - 47629/06/2017



SUMO

Trade Mark No. 279978 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: 37 Sherit Israel St., Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

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

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, professional and chef knives; all included in 
class 8

סכו"ם, סכינים מקצועיות וסכיני שף ; כל הנכלל בסוג 8             
                

ה' תמוז תשע"ז - 47729/06/2017



Trade Mark No. 279997 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAROM F. G. P. MANUFACTURING IMPORT & 
MARKETING LTD

שם: מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק בע"מ

Address: 3a Haziyuma St., Kfar Saba, Israel כתובת : רח' הזיומה 3א', כפר סבא, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: (Bar Kochva St.23 (V Tower, 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: 3 סוג: 3

Perfumes , cosmetics and hair lotions, all included in 
class 3                                                                         

בשמים, ומוצרים הכוללים מינרלים ובהם, סבונים,  תכשירי 
קוסמטיקה ותרחיצים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

ה' תמוז תשע"ז - 47829/06/2017



Trade Mark No. 280008 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: 42 Shderot Rotchild, Tel Aviv, 66883, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler Bregman & Co - attorneys at law

Address: 23 Yehuda Ha'Levi st, TEL AVIV - YAFO, 
65136, Israel

שם: וקסלר ברגמן ושות' - עורכי דין

כתובת : יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration all 
included in class 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                

Class: 36 סוג: 36

Funding and Finance business, namely banking 
services and financial information, including 
insurance and real estate business; all included in 
class 36.

עסקי מימון וכספים, דהיינו שירותי בנקאות ומידע פיננסי, 
לרבות ביטוח ועסקי נכסי דלא ניידא; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software to provide banking and financial information, 
Including e- commerce platform; all included in class 
42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב המספק שירותים 
המשמשים למתן מידע בנקאי ופיננסי, לרבות פלטפורמה 

למסחר אלקטרוני; כולם נכללים בסוג 42.                             
                                

ה' תמוז תשע"ז - 47929/06/2017



Trade Mark No. 280009 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: 42 Shderot Rotchild, Tel Aviv, 66883, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler Bregman & Co - attorneys at law

Address: 23 Yehuda Ha'Levi st, TEL AVIV - YAFO, 
65136, Israel

שם: וקסלר ברגמן ושות' - עורכי דין

כתובת : יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration all 
included in class 35. 
  

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35 
                                                

Class: 36 סוג: 36

Funding and Finance business, namely banking 
services and financial information, including 
insurance and real estate business; all included in 
class 36.

עסקי מימון וכספים, דהיינו שירותי בנקאות ומידע פיננסי, 
לרבות ביטוח ועסקי נכסי דלא ניידא; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software to provide banking and financial information, 
Including e- commerce platform; all included in class 
42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב המספק שירותים 
המשמשים למתן מידע בנקאי ופיננסי, לרבות פלטפורמה 

למסחר אלקטרוני; כולם נכללים בסוג 42                               
                            

ה' תמוז תשע"ז - 48029/06/2017



Trade Mark No. 280010 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: 42 Shderot Rotchild, Tel Aviv, 66883, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler Bregman & Co - attorneys at law

Address: 23 Yehuda Ha'Levi st, TEL AVIV - YAFO, 
65136, Israel

שם: וקסלר ברגמן ושות' - עורכי דין

כתובת : יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration all 
included in class 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                

Class: 36 סוג: 36

Funding and Finance business, namely banking 
services and financial information, including 
insurance and real estate business; all included in 
class 36. 

עסקי מימון וכספים, דהיינו שירותי בנקאות ומידע פיננסי, 
לרבות ביטוח ועסקי נכסי דלא ניידא; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

      

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software to provide banking and financial information, 
Including e- commerce platform; all included in class 
42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב המספק שירותים 
המשמשים למתן מידע בנקאי ופיננסי, לרבות פלטפורמה 

למסחר אלקטרוני; כולם נכללים בסוג 42.                             
                                

ה' תמוז תשע"ז - 48129/06/2017



Trade Mark No. 280011 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: 42 Shderot Rotchild, Tel Aviv, 66883, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler Bregman & Co - attorneys at law

Address: 23 Yehuda Ha'Levi st, TEL AVIV - YAFO, 
65136, Israel

שם: וקסלר ברגמן ושות' - עורכי דין

כתובת : יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computers; computer software;  all included in class 
9

מחשבים; תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                     
      

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration all 
included in class 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                

Class: 36 סוג: 36

Funding and Finance business, namely banking 
services and financial information, including 
insurance and real estate business; all included in 
class 36.

עסקי מימון וכספים, דהיינו שירותי בנקאות ומידע פיננסי, 
לרבות ביטוח ועסקי נכסי דלא ניידא; הנכללים כולם בסוג 36     
                                                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 48229/06/2017



Trade Mark No. 280014 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: 42 Shderot Rotchild, Tel Aviv, 66883, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler Bregman & Co - attorneys at law

Address: 23 Yehuda Ha'Levi st, TEL AVIV - YAFO, 
65136, Israel

שם: וקסלר ברגמן ושות' - עורכי דין

כתובת : יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration all 
included in class 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                

Class: 36 סוג: 36

Funding and Finance business, namely banking 
services and financial information, including 
insurance and real estate business; all included in 
class 36.

עסקי מימון וכספים, דהיינו שירותי בנקאות ומידע פיננסי, 
לרבות ביטוח ועסקי נכסי דלא ניידא; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software to provide banking and financial information, 
Including e- commerce platform; all included in class 
42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב המספק שירותים 
המשמשים למתן מידע בנקאי ופיננסי, לרבות פלטפורמה 

למסחר אלקטרוני; כולם נכללים בסוג 42.                             
                            

ה' תמוז תשע"ז - 48329/06/2017



Trade Mark No. 280015 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF 
ISRAEL LTD.

שם: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Address: 42 Shderot Rotchild, Tel Aviv, 66883, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 42, תל אביב, 66883, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler Bregman & Co - attorneys at law

Address: 23 Yehuda Ha'Levi st, TEL AVIV - YAFO, 
65136, Israel

שם: וקסלר ברגמן ושות' - עורכי דין

כתובת : יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration all 
included in class 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                

Class: 36 סוג: 36

Funding and Finance business, namely banking 
services and financial information, including 
insurance and real estate business; all included in 
class 36.

עסקי מימון וכספים, דהיינו שירותי בנקאות ומידע פיננסי, 
לרבות ביטוח ועסקי נכסי דלא ניידא; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software to provide banking and financial information, 
Including e- commerce platform; all included in class 
42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב המספק שירותים 
המשמשים למתן מידע בנקאי ופיננסי, לרבות פלטפורמה 

למסחר אלקטרוני; כולם נכללים בסוג 42.                             
                                

ה' תמוז תשע"ז - 48429/06/2017



הגן הירוק

Trade Mark No. 280035 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aassali Ali שם: עסלי עלי

Address: P.O.B. 110, Qfar Kara, 3007500, Israel כתובת : ת.ד. 110, כפר קרע, 3007500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables. פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים.                       

ה' תמוז תשע"ז - 48529/06/2017



Trade Mark No. 280041 מספר סימן

Application Date 18/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: NIKON CORPORATION

Address: 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for 
cameras and digital cameras; straps for cameras and 
digital cameras; caps for camera bodies; hot shoe 
covers; computer software; camera lenses; lens 
caps; eyepiece caps; eyecups; USB cables; audio 
video cables; LCD monitor covers; eyepieces; cable 
clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; 
instruction manuals in electronic format; electronic 
publications.

מצלמות; מצלמות דיגיטליות ;סוללות נטענות עבור מצלמות 
ומצלמות דיגיטליות ;מטענים לסוללות עבור מצלמות ומצלמות 
דיגיטליות; רצועות עבור מצלמות ומצלמות דיגיטליות; מכסים 
עבור גופי מצלמה ;כיסויי תושבת המבזק; תוכנת מחשב 
;עדשות מצלמה ;מכסי העצמית; מכסי עינית ;עיניות ;כבלי 
יו.אס.בי ;.כבלי אודיו וידאו ;כיסויי צג אל.סי.די ;.עיניות ;תפסי 
כבל עבור כבלי יו.אס.בי ;.ליבות פריט ;כיסויי מסוף עבור כבלי 
מחבר סטריאו מיני ;כיסויי תא סוללה; ספרי הדרכה בפורמט 

אלטרוני ;פרסומים אלקטרוניים.                                           
                                                                            

ה' תמוז תשע"ז - 48629/06/2017



Trade Mark No. 280084 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1273747 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic personal emergency response system 
consisting of a wireless transceiver device that can 
be worn on the body or placed in a home, vehicle or 
business that is activated to notify others in the event 
of a distress event; computer application software for 
transmitting data from a mobile device and a wireless 
telecommunication device to an online computer 
system; online computer program for retrieving and 
storing data transmitted from a mobile device 
comprised of wireless communication devices for 
voice, data or image transmission, computers and 
computer software for receiving, storing and 
accessing data and information transmitted from an 
alert transceiver or mobile device and transmitting 
same to emergency response systems, 
organizations, user groups, transceivers and mobile 
devices; computer software for receiving and tracking 
the location of a mobile device; computer software 
used for relaying electronic and wireless data 
concerning individual users via global communication 
networks and electronic and wireless devices, 
namely, via mobile phones, communication devices 
and computers; computer and mobile device 
software for transmitting alerts and data from a user's 
mobile device to a community of users, including first 
responders; computer and mobile device software for 
monitoring and managing data from a user during 
distress events.

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

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

U.S.A., 02/10/2014, No. 86413195 ארה"ב, 02/10/2014, מספר 86413195

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 48729/06/2017



 Owners

Name: Wearsafe Labs LLC

Address: 1429 Park Street, Suite 205, Hartford CT 
06106, U.S.A.

(Limited Liability Company, Delaware, U.S.A.)

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

ה' תמוז תשע"ז - 48829/06/2017



Trade Mark No. 280099 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1273920 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coty France SAS

Address: 14 rue du Quatre Septembre, F-75002 Paris, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for skin, scalp, hair or nail care; 
cosmetic preparations for application on the skin, 
scalp, hair or nails; soaps; perfumery products; 
essential oils; cosmetics; toiletries for non-medical 
use; cosmetic dyes; cosmetic kits; adhesives for 
cosmetic use; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic use; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; cosmetic skin-tanning preparations; 
decorative transfers for cosmetic use; oils for 
perfumes and scents; beauty masks; air fragrances; 
false nails; false eyelashes, massage gels other than 
for medical use; lipstick cases; nail art stickers.

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

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

Switzerland, 31/03/2015, No. 674557 שוויץ, 31/03/2015, מספר 674557

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 48929/06/2017



Trade Mark No. 280127 מספר סימן

Application Date 06/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1274272 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; bags; pouches; purses; backpacks; 
rucksacks; pocket wallets; handbags; key cases; all 
purpose sport bags; vanity cases sold empty.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; suits; jackets; skirts; 
trousers; coats; shirts; pyjamas; underwear; 
underpants; undershirts; pants; brassieres; 
camisoles; socks; stockings; tights; scarves; 
headwear; gloves; garters; sock suspenders; 
suspenders; waistbands; belts for clothing; ski suits; 
snowboard jackets; ski gloves; snowboard gloves; 
inner soles; clothing for sports; sports shoes; ski 
boots; snowboard boots.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely, toy figures, card 
games, board games; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes, namely, gymnastic 
parallel bars, gymnastic springboards, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops, skis, 
snowboards, golf clubs, tennis rackets, surfboards, 
rugby balls, sails and sailboards for boardsailing; 
Christmas tree ornaments and decorations; gloves 
for games; bags specially adapted for sports 
equipment; protective pads for use in sports.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/02/2015, No. 2015-012491 יפן, 12/02/2015, מספר 2015-012491

Class: 28 סוג: 28

ה' תמוז תשע"ז - 49029/06/2017



 Owners

Name: GOLDWIN INC.

Address: 210, Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken 932-
0112, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 49129/06/2017



Trade Mark No. 280135 מספר סימן

Application Date 10/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1274404 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils and aromatic extracts, cosmetic 
toiletries, cleaning and flavoring preparations, 
preparations for the care of animals outfit, eyebrow 
cosmetics, hair care, eyelash cosmetics, color 
cosmetics for skin, cosmetics for personal use, base 
for nails [cosmetics]; eye color cosmetics; cosmetics 
in the form of rouge; skin care cosmetics; cosmetics 
for use in the treatment of wrinkles; preparations for 
removing cosmetics and makeup, cosmetics in the 
form of eye shadow, glitter spray for use in 
cosmetics; perfumery; perfumery and fragrances; 
hand wipes pre-moistened and impregnated with 
cosmetic lotions; toilet soaps; liquid soaps; soaps 
(intimate); soaps for hands; soaps and gels; shaving 
soaps; soaps for household use, soaps in the form of 
a gel, shampoos, medicated shampoos, dry 
shampoos, hair shampoos, shampoos for babies, 
shampoos for personal use; vehicle shampoos; hair 
dye, sunscreen, non-medicinal creams, creams 
[makeup], protective creams, moisturizing creams, 
depilatory creams, day creams; cleansing creams, 
exfoliating creams, shower creams, aromatherapy 
creams, tanning creams, anti-wrinkle creams, skin 
creams, hand creams, creams for depilation; perfume 
creams; hair cream; night creams [cosmetics]; face 
creams (non-medicated), cosmetic creams for body, 
tooth polish and denture cleaning preparations; teeth 
whitening gel; water for rinsing teeth, not for medical 
purposes, polishing teeth and denture; detergents, 
detergents for everyday use, laundry detergents for 
household use, bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes, bleaching preparations, skin 
cleaners [cosmetics], cleaners for carpets; cleaners 
for cosmetic brushes; cleaning agents for personal 
use; cleaners for shoes [preparations], cleaners for 
household purposes; cream cleaners, not for medical 
purposes; window cleaners in spray; abrasives; 
emery paper; astringent substances for cosmetic 
purposes;  ammonia [volatile alkali] [detergent]; 
antistatic preparations for household purposes; 
flavorings [essential oils]; air fragrancing 
preparations; scented water; incense sticks;  cake 
flavorings [essential oils]; flavoring additives for 
beverages [essential oils]; almond soap; almond oil; 
almond milk for cosmetic purposes; badian essence; 
hair conditioners; conditioners, except those for 
medical purposes; bleach; bergamot; beard dyes; 
hair dyes; shaving stones [astringents]; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; water for rinsing the 
mouth, not for medical purposes; hydrogen peroxide 
for cosmetic purposes; mustache wax; wax for 
shoes;  waxes for leather; volcanic ash for cleaning; 

ה' תמוז תשע"ז - 49229/06/2017



massage gels for non-medical purposes; gels for 
teeth whitening; geraniol; lip gloss; sandpaper; 
makeup; mascara; disinfectant soap; deodorants for 
pets; deodorants for people or animals; deodorant 
soap; decorative stickers for the nails; decorative 
decals for cosmetic purposes; depilatory wax; 
depilatories; detergents except those for 
manufacturing operations and for medical purposes; 
extracts of flowers [perfumes]; essential oils; 
essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; 
essential oils of citron; ethereal essences; bleaching 
soda; whitening skin creams; bleaching preparations 
[bleach] for cosmetic purposes; bleaching 
preparations for leather; bleaching preparations for 
laundry use; bleaching salts; false eyelashes; 
artificial nails; dried rose petals [fragrances and 
perfumery]; ionone [cosmetics]; potassium 
hypochlorite; cakes of toilet soap; stones for 
smoothing and polishing; amber [perfume]; cosmetic 
dyes; cosmetic kits; cosmetic creams; cosmetic 
masks; cosmetic pencils; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic preparations for skin care; cosmetic 
preparations for artificial eyelashes; cosmetic 
preparations for slimming; cosmetics; cosmetics for 
eyebrows; cosmetics for animals; car cleaning 
preparations; preservatives for leather [polishes]; 
soap-tree bark for washing; corundum [abrasive]; 
chalk for make-up; shoe cream; creams for leather; 
lipstick cases; preparations for perming the hair; 
henna [cosmetic paint]; cloths impregnated with 
detergent; disposable wipes impregnated with 
cosmetic lotions; wipes impregnated with 
preparations for removing make-up; lavender water; 
lavender oil; nail polish; hair lacquers; breath 
freshening strips; adhesives for cosmetic purposes; 
adhesives for fixing false eyelashes; adhesives for 
fixing wigs; volatile alkali [ammonia] [detergent]; 
lotions for cosmetic purposes; hair lotions; after-
shave lotions; greases for cosmetic purposes; oils for 
cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; oils 
for maintenance of the toilet; oils for cleaning 
purposes;  medical soap; mint for perfumery; mint 
essence [essential oil]; metal carbides [abrasive]; 
eyebrow pencils; musk [cosmetics]; non-medicated 
bath preparations; neutralizers for permanent waving; 
starch glaze for laundry purposes; degreasers, 
except those for manufacturing; shoe wax; cologne; 
fabric softeners [washing]; bases for flower perfumes; 
colorants for cosmetic purposes; hair dyes; cotton 
wool for cosmetic purposes; cotton swabs for 
cosmetic purposes; wax for laundry; parquet wax; 
perfumery; perfumes; pastes for razor strops; 
pumice; emery cloth; abrasive cloth; sandpaper; 
corundum [abrasive]; flooring wax; polishing wax; 
polishing stones; polishing pastes; polishes; tooth 
and denture polishes; polish for furniture and flooring; 
pomades for cosmetic purposes; cleaning chalk; 
cleaning preparations; tooth powder or toothpastes; 
anti-skid wax for floors; slip-resistant liquids for floors; 
preparation for polishing shoes;  shaving 
preparations; make-up preparations; preparations for 
grinding; preparations for smoothing of folds 
[starching]; preparations for straightening hair; 
preparations for intimate hygiene cleaning or 
flavoring; preparations for hair styling; bleaching 
preparations; cosmetic preparations for skin renewal; 
preparations for fumigation [perfumes]; preparations 

ה' תמוז תשע"ז - 49329/06/2017



 Owners

Name: REVUELE Ltd.

Address: Bratin Dol Str., bl. 26A, en B, floor 4, app. 27, 
Krasno Selo region, BG-1330 Sofia, Bulgaria

(Bulgaria LTD.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: P.O.B. 174, Mitspe Adi, 17940, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : מצפה עדי, ת.ד. 174, עדי, 17940, ישראל

for unclogging gutters; preparations for removing 
paint; preparations for removal of floor wax 
[cleansers]; preparations for removing rust; 
preparations for nail care; preparations for cleaning 
dentures and teeth; wallpaper cleaning preparations; 
washing preparations; cleaning preparations for 
personal use; preparations for descaling for 
household purposes; preparations for removing 
stains; preparations for polishing [polishes]; 
preparations for removing make-up; suntan 
preparations [cosmetics]; preparations for grinding; 
drying agents for dishwashers; preparations for dry 
cleaning; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; antiperspirants [cosmetics]; make-up 
powder; cleaning solutions; rose oil; soap; shaving 
soap; soap for brightening textile; antiperspirant 
soap; antiperspirant soaps for feet; safrole; silicon 
carbide [abrasive]; bluing; sunscreens; washing soda, 
for cleaning; bath salts, not for medical purposes; 
hair spray; sprays for breath freshening; alum 
[astringents]; glass cloth; sachets for perfuming linen; 
dry shampoo; talcum powder for keeping the outfit; 
incense; terpenes [essential oils]; turpentine for 
degreasing; turpentine oil for degreasing; liquids for 
cleaning the windscreen for vehicles; toilet water; 
toiletries; cleansing milk for toilet purposes; 
compressed air in cans for cleaning; emery paper; 
paper for polishing; heliotropine; lipsticks; emery.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/02/2015, No. 135603 בולגריה, 04/02/2015, מספר 135603

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 49429/06/2017



Trade Mark No. 280141 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1274500 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue.

 Owners

Name: Hempel A/S

Address: Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens 
Lyngby, Denmark

(Denmark 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: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; fireproof paints; paint thinners; paint 
thickeners; paint primers; paint sealers; anticorrosive 
paints; waterproof paints; acrylic paints; decorating 
paints; floor paints; powder paint; varnish paints; 
lacquers and varnishes; rubber paints; aluminum 
paints; enamel paints; paint coatings; anti-fouling 
paints; paints for marine use; fillers in the nature of 
paint; preservatives against rust; preservatives 
against deterioration of wood; paints with special 
effect (except insulating properties); paints for 
treatment of boat and ship's masts.

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

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

Denmark, 30/06/2015, No. VA 2015 01662 VA 2015 01662 דנמרק, 30/06/2015, מספר

Class: 2 סוג: 2

ה' תמוז תשע"ז - 49529/06/2017



Trade Mark No. 280164 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1274762 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology park, Carrigtohill, 
Cork, Ireland

(Ireland Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely antiviral and anti-
inflammatory pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious conditions; pharmaceutical preparations for 
the treatment of HIV infection; pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatitis and HIV/AIDS; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of liver, cardiovascular, respiratory, and 
oncological diseases and disorders; antivirals; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of inflammatory diseases and disorders.

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

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

European Union, 07/08/2015, No. 014453146 האיחוד האירופי, 07/08/2015, מספר 014453146

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 49629/06/2017



Trade Mark No. 280204 מספר סימן

Application Date 22/11/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: SAM APM

Address: 3, rue de l'Industrie, MC-98000 MONACO, 
Monaco

(Monaco Société anonyme monégasque)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Articles of jewellery, amulets [jewellery], rings 
[jewellery],  boxes of precious metal, earrings, cuff 
links, bracelets [jewellery], watch bands, charms 
[jewellery], brooches [jewellery], chain [jewellery]; 
jewellery cases [caskets or boxes]; necklaces 
[jewellery], pins [jewellery], tie pins [jewellery], cases 
for clock and watchmaking, tie clips, badges of 
precious metal, medals, lockets [jewellery], watches; 
wristwatches, ornaments [jewellery], key rings; all 
included in class 14.

חפצי תכשיטים; קמעות [תכשיטים], טבעות [תכשיטים], תיבות 
ממתכת יקרה, עגילים, חפתים, צמידים [תכשיטים], רצועות 

שעון, חרוזים [תכשיטים], סיכות [תכשיטים], שרשרת 
[תכשיטים]; נרתיקי תכשיטים [ארונות או תיבות]; שרשראות 
[תכשיטים], סיכות [תכשיטים], סיכות עניבה [תכשיטים], 

נרתיקים לשעונים ושענות, מהדקי עניבה, תגים ממתכת יקרה, 
מדליות, תליונים [תכשיטים], שעונים; שעוני יד, קישוטים 

[תכשיטים], מחזיקי מפתחות; 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)

Monaco, 11/06/2015, No. 33032 מונקו, 11/06/2015, מספר 33032

Class: 14 סוג: 14

ה' תמוז תשע"ז - 49729/06/2017



Trade Mark No. 280239 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: blue, purple,

הסימן מוגבל לצבעים כחול, סגול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Maya Ziv שם: מאיה זיו

Address: Tirosh 1 St., Even Yehuda, Israel כתובת : תירוש 1, אבן יהודה, ישראל

Name: Amit Ziv שם: עמית זיו

Address: Tirosh 1, Even Yehuda, Israel כתובת : תירוש 1, אור יהודה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Health & organic store, namely, natural and organic 
foods, gluten free products, vegan and sugar free 
products, grain, whole wheat, spelt, rye, quinoa, 
whole rice, breads, organic and natural dressings and 
spreads, natural cosmetics for face  body and hair, 
children and babies, organic product, feminine 
hygiene , toiletries and  natural chemical free 
detergents, home and kitchen decor and storage 
utensils, vitamins, minerals, medical herbs, 
aromatherapy oils, natural and organic essential oils.

חנויות למוצרי טבע אורגניים וטבעיים, דהיינו, מזון טבעי 
ואורגני, מוצרים ללא גלוטן, מוצרים טבעוניים ונטולי סוכר, 

דגנים מלאים כגון חיטה מלאה, כוסמין, שיפון, קינואה,  אורז 
מלא, לחמים, ממרחים ורטבים אורגניים, קוסמטיקה טבעית 
לפנים לגוף ולשיער, מוצרי ילדים ותינוקות טבעיים ואורגניים, 
מוצרי היגיינה , טואלטיקה וחומרי ניקוי נטולים כימיקלים 

וטבעיים, כלים לאיחסון ועיצוב הבית,  ויטמנים, מינרלים, צמחי 
מרפא, שמנים ארומתרפיה, שמנים אתרים טבעיים ואורגניים.
                                                                                     

                            

ה' תמוז תשע"ז - 49829/06/2017



Trade Mark No. 280247 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Efrat Leket שם: אפרת לקט

Address: RAMAT GAN, Israel כתובת : מצפה 7, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liron Preminger LTD

Address: 11 Menachem Begin, RAMAT GAN, Israel

שם: לירון פרמינגר עו"ד 

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; cultural activities, 
teaching / educational services;  instruction services; 
arranging and conducting of workshops;  arranging 
and  conducting of seminars;  coaching all as 
provided in class 41.

חינוך, אימון, פעילויות תרבותיות, שירותי לימודים/הוראה, 
שירותי הדרכה, ארגון ועריכה של סדנאות, ארגון ועריכה של 

סמינרים, אימון אישי;  הנכללים בסימן 41.                             
                                                                                    

                                                

ה' תמוז תשע"ז - 49929/06/2017



GHM

Trade Mark No. 280249 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: GHM Transmission GmbH

Address: Werkstrasse 13, A-4451, St. Ulrich bei Steyr,, 
Austria

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicle parts, namely, drive axles, transfer 
cases; all included in class 12.

חלקי כלי רכב יבשתי, שהם, סרני כונן, תיבות מעבר; הנכללים 
כולם בסוג 12.                           

Class: 40 סוג: 40

Manufacture of powertrain and power transmission 
components to the order and specification of others; 
all included in class 40.

ייצור רכיבי מנגנוני העברת אנרגיה לסדר ומפרט של אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 40.                                                     

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Design, development, engineering and testing of 
powertrain and power transmission components for 
others; all included in class 42.

עיצוב, פיתוח, הנדסה ובחינה של רכיבי מנגנון העברת אנרגיה 
עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.                                   

                                                

ה' תמוז תשע"ז - 50029/06/2017



FABCO

Trade Mark No. 280251 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fabco Automotive Corporation

Address: 151 Lawrence Drive, Livermore, California, 
94551, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicle parts, namely, drive axles, transfer 
cases, drives and drive shafts; all included in class 
12.

חלקי כלי רכב יבשתי, שהם, , סרני כונן, תיבות מעבר, הילוכים 
ומוטות הילוכים; הנכללים כולם בסוג 12.                         

Class: 40 סוג: 40

Manufacture of powertrain and power transmission 
components to the order and specification of others; 
all included in class 40.

יצור רכיבי מנגנוני העברת אנרגיה לסדר ומפרט של אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 40.                                                     

                                                      

Class: 42 סוג: 42

Design, development, engineering and testing of 
powertrain and power transmission components for 
others; all included in class 42.

עיצוב, פיתוח, הנדסה ובחינה של רכיבי מנגנון העברת אנרגיה 
עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.                                   

                                                

ה' תמוז תשע"ז - 50129/06/2017



Trade Mark No. 280252 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, recorded; computer programs 
[downloadable software]; computer software 
applications, downloadable; computer hardware; 
computers; electronic publications, downloadable; 
intercommunication apparatus.

תוכנות מחשב, מוקלטים; תוכנות מחשב [תוכנה ניתנת 
להורדה]; אפליקציות תוכנות מחשב , ניתנות להורדה; חומרת 
מחשב; מחשבים; פרסומים אלקטרוניים, ניתנים להורדה; התקן 
תקשורת הדדי.                                                                 

                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; publicity; rental of advertising space; 
rental of advertising time on communication media; 
production of advertising films; auctioneering; on-line 
auctioneering services via the Internet; business 
management assistance; business auditing; business 
management and organization consultancy; business 
research; advisory services for business 
management; professional business consultancy; 
business information; providing business information 
via a web site; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
commercial intermediation services; cost price 
analysis; economic forecasting; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer network; 
marketing studies; marketing research; marketing; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; price 
comparison services; public relations; publication of 
publicity texts; sales promotion for others; 
sponsorship search; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services.

פרסום; פרסומת; השכרה שטחי פרסום; השכרה זמני פרסום 
במדיה תקשורת; הפקת סרטי פרסום; מכירות פומביות; 

מכירות פומביות מקוונות באמצעות האינטרנט; עזרה בניהול 
עסק; ניהול חשבונות עסקי; ייעוץ בניהול וארגון עסק ; מחקר 
עסקי; שרותי יעוץ למסחר;  ייעוץ עסקי מקצועי; מידע עסקי; 

מתן מידע עסקי באמצעות אתר אינטרנט; שרותי 
אדמיניסטרציה מסחריים של רישיונות הסחורות והשירותים של 
אחרים; ניתוח עלות מחיר; חיזוי כלכלי; סוכנויות ייבוא יצוא ; 
פרסום מקוון ברשת מחשבים; לימודי שיווק; מחקרי שיווק; 
שיווק; ארגון תצוגות למטרות מסחר ופרסום; הצגת מוצרים 
באמצעי התקשורת, למטרות הקמעונאי; שירותי השוואת 
מחירים; יחסי ציבור; פרסום של טקסטים של פרסום; קידום 
מכירות לאחרים; חיפוש ספונסרים; מתן שוק מקוון לקונים 

ומוכרים של סחורות ושרותים.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 38 סוג: 38

Providing access to databases; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
mail; information about telecommunication; providing 
internet chat rooms; providing online forums; rental of 
telecommunication equipment; Internet service 
provider services; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
transmission of greeting cards online; transmission of 
digital files; wireless broadcasting

אפשרות גישה לבסיסי נתונים; עזרי מחשב לשידור של הודעות 
ותמונות; דואר אלקטרוני; אינפורמציה על טלקומוניקציה ; 
אספקת חדרי שיחות באינטרנט; אספקת פורומים מקוונים; 

השכרה של ציוד טלקומוניקציה; שרותי ספק אינטרנט; אספקת 
חיבורי טלקומוניקציה לרשתות מחשב גלובליות; שידור של 
כרטיסי ברכה מקוונים; שידור של קבצים דיגיטליים; שידור 

אלחוטי.                                                                         
                                                                                    

                                                              

ה' תמוז תשע"ז - 50229/06/2017



 Owners

Name: Hardeggs Holdings Limited

Address: Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
P.O.B. 957, Tortola, British Virgin Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: Haekaliptus 5 St., Flat No.4, Yokneam Elit, 
2064302, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' האקליפטוס 5, דירה מס' 4, יקנעם עלית, 
2064302, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of texts, other than 
publicity texts; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
workshops [training]; practical training 
[demonstration].

אספקת פרסומים אלקטרונים און-ליין, לא להורדה; פרסום של 
טקסטים, אחרת מטקסטים פרסומיים; פרסום של ספרים; 

פרסום של ספרים אלקטרונים וכתבי-עת און-ליין; ארגון והובלת 
סמינרים; ארגון והובלת סדנאות [אימון] ; אימונים מעשיים 

[הדגמות].                                                                       
                                                                                    

                        

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing; computer programming; computer 
software design; computer system analysis; 
computer system design; computer software 
consultancy; computer technology consultancy; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; electronic data storage; 
information technology [IT] consultancy; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; installation of computer 
software; maintenance of computer software; 
research and development of new products for 
others; scientific research; technical research; 
technical project studies; telecommunications 
technology consultancy; updating of computer 
software 

מחשוב ענן; תכנות מחשב; תכנון תוכנת מחשב; ניתוח מערכת 
מחשב; תכנון מערכת מחשב; ייעוץ תוכנת מחשב; ייעוץ 

טכנולוגית מחשב; ייעוץ בתכנון ופתוח חומרת מחשב; אחסון 
נתונים אלקטרוני; אינפורמציית טכנולוגיה [IT]; אספקת 

אינפורמציה על טכנולוגיה ותכנות דרך אתר אינטרנט; התקנה 
של תוכנת מחשב; תחזוקה של תוכנת מחשב; מחקר ופיתוח 
של מוצרים חדשים לאחרים; מחקר מדעי; מחקר טכני; לימודי 
פרויקט טכני; ייעוץ טלקומוניקציה טכנולוגי; עדכון של תוכנת 

מחשב.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ה' תמוז תשע"ז - 50329/06/2017



Trade Mark No. 280253 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, recorded; computer programs 
[downloadable software]; computer software 
applications, downloadable; computer hardware; 
computers; electronic publications, downloadable; 
intercommunication apparatus.

תוכנות מחשב, מוקלטים; תוכנות מחשב [תוכנה ניתנת 
להורדה]; אפליקציות תוכנות מחשב , ניתנות להורדה; חומרת 
מחשב; מחשבים; פרסומים אלקטרוניים, ניתנים להורדה; התקן 
תקשורת הדדי.                                                                 

                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; publicity; rental of advertising space; 
rental of advertising time on communication media; 
production of advertising films; auctioneering; on-line 
auctioneering services via the Internet; business 
management assistance; business auditing; business 
management and organization consultancy; business 
research; advisory services for business 
management; professional business consultancy; 
business information; providing business information 
via a web site; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
commercial intermediation services; cost price 
analysis; economic forecasting; import-export 
agencies; on-line advertising on a computer network; 
marketing studies; marketing research; marketing; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; price 
comparison services; public relations; publication of 
publicity texts; sales promotion for others; 
sponsorship search; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services.

פרסום; פרסומת; השכרה שטחי פרסום; השכרה זמני פרסום 
במדיה תקשורת; הפקת סרטי פרסום; מכירות פומביות; 

מכירות פומביות מקוונות באמצעות האינטרנט; עזרה בניהול 
עסק; ניהול חשבונות עסקי; ייעוץ בניהול וארגון עסק ; מחקר 
עסקי; שרותי יעוץ למסחר;  ייעוץ עסקי מקצועי; מידע עסקי; 

מתן מידע עסקי באמצעות אתר אינטרנט; שרותי 
אדמיניסטרציה מסחריים של רישיונות הסחורות והשירותים של 
אחרים; ניתוח עלות מחיר; חיזוי כלכלי; סוכנויות ייבוא יצוא ; 
פרסום מקוון ברשת מחשבים; לימודי שיווק; מחקרי שיווק; 
שיווק; ארגון תצוגות למטרות מסחר ופרסום; הצגת מוצרים 
באמצעי התקשורת, למטרות הקמעונאי; שירותי השוואת 
מחירים; יחסי ציבור; פרסום של טקסטים של פרסום; קידום 
מכירות לאחרים; חיפוש ספונסרים; מתן שוק מקוון לקונים 

ומוכרים של סחורות ושרותים.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 38 סוג: 38

Providing access to databases; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
mail; information about telecommunication; providing 
internet chat rooms; providing online forums; rental of 
telecommunication equipment; Internet service 
provider services; providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
transmission of greeting cards online; transmission of 
digital files; wireless broadcasting.

אפשרות גישה לבסיסי נתונים; עזרי מחשב לשידור של הודעות 
ותמונות; דואר אלקטרוני; אינפורמציה על טלקומוניקציה ; 
אספקת חדרי שיחות באינטרנט; אספקת פורומים מקוונים; 

השכרה של ציוד טלקומוניקציה; שרותי ספק אינטרנט; אספקת 
חיבורי טלקומוניקציה לרשתות מחשב גלובליות; שידור של 
כרטיסי ברכה מקוונים; שידור של קבצים דיגיטליים; שידור 

אלחוטי.                                                                         
                                                                                    

                                                                

ה' תמוז תשע"ז - 50429/06/2017



 Owners

Name: Hardeggs Holdings Limited

Address: Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
P.O.B. 957, Tortola, British Virgin Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: Haekaliptus 5 St., Flat No.4, Yokneam Elit, 
2064302, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' האקליפטוס 5, דירה מס' 4, יקנעם עלית, 
2064302, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of texts, other than 
publicity texts; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
workshops [training]; practical training 
[demonstration].

אספקת פרסומים אלקטרונים און-ליין, לא להורדה; פרסום של 
טקסטים, אחרת מטקסטים פרסומיים; פרסום של ספרים; 

פרסום של ספרים אלקטרונים וכתבי-עת און-ליין; ארגון והובלת 
סמינרים; ארגון והובלת סדנאות [אימון] ; אימונים מעשיים 

[הדגמות]..                                                                     
                                                                                    

                        

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing; computer programming; computer 
software design; computer system analysis; 
computer system design; computer software 
consultancy; computer technology consultancy; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; electronic data storage; 
information technology [IT] consultancy; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; installation of computer 
software; maintenance of computer software; 
research and development of new products for 
others; scientific research; technical research; 
technical project studies; telecommunications 
technology consultancy; updating of computer 
software .

מחשוב ענן; תכנות מחשב; תכנון תוכנת מחשב; ניתוח מערכת 
מחשב; תכנון מערכת מחשב; ייעוץ תוכנת מחשב; ייעוץ 

טכנולוגית מחשב; ייעוץ בתכנון ופתוח חומרת מחשב; אחסון 
נתונים אלקטרוני; אינפורמציית טכנולוגיה [IT]; אספקת 

אינפורמציה על טכנולוגיה ותכנות דרך אתר אינטרנט; התקנה 
של תוכנת מחשב; תחזוקה של תוכנת מחשב; מחקר ופיתוח 
של מוצרים חדשים לאחרים; מחקר מדעי; מחקר טכני; לימודי 
פרויקט טכני; ייעוץ טלקומוניקציה טכנולוגי; עדכון של תוכנת 

מחשב.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ה' תמוז תשע"ז - 50529/06/2017



EMESTO

Trade Mark No. 280266 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for treating seeds (included in 
class 1); plant growth regulating preparations; genes 
of seeds for agricultural production; fertilizers.

כימיקלים לשימוש בחקלאות, בגננות וביערנות; תכשירים 
לטיפול בזרעים (הנכללים בסוג 1); תכשירים לוויסות גדילת 

צמחים; גנים של זרעים עבור תוצרת חקלאית; דשנים.             
                                                                                    

                  

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים.       
                

ה' תמוז תשע"ז - 50629/06/2017



Y10

Trade Mark No. 280272 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1288380 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BRIGHTTONIX MEDICAL LTD שם: ברייטוניקס מדיקל בע"מ

Address: Ha-Tamar st. 3, Kochav Hi-Tech Build., 4th 
floor, P.O.B. 211, Yokneam Illit, 2069203, Israel

כתובת : רח' התמר 3, בנין כוכב היי-טק, קומה 4, ת.ד. 211, 
יקנעם עלית, 2069203, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Teeth whitening substances, namely, gels, creams 
and pastes; dental bleaching gels; skin and 
pigmented lesions whitening preparations; all 
included in Class 3

חומרים להלבנת השיניים, דהיינו, ג'לים, קרמים ומשחות; ג'לים 
דנטליים להלבנה; תכשירים להלבנת העור ונגעים פיגמנטיים; 
הנכללים כולם בסוג 3                                                       

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus, namely, electronic aesthetic device 
for stain removal and whitening of the teeth; 
Dermatological apparatus for  use in cosmetic 
treatment and whitening of the skin and pigmented 
lesions; all included in Class 10

מכשירים דנטליים, דהיינו, מכשיר אלקטרוני אסטתי להסרת 
כתמים והלבנת השיניים; מכשירים דרמטולוגיים לשימוש 
בטיפולים קוסמטיים ובהלבנת העור ונגעים פיגמנטיים; 

הנכללים כולם בסוג 10                                                     
                                                                  

ה' תמוז תשע"ז - 50729/06/2017



Trade Mark No. 280287 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1274958 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; fireproof paints; paint thinners; paint 
thickeners; paint primers; paint sealers; anticorrosive 
paints; waterproof paints; acrylic paints; decorating 
paints; floor paints; powder paint; varnish paints; 
lacquers; rubber paints; aluminium paints; enamel 
paints; paint coatings; anti-fouling paints; paints for 
marine use; fillers in the nature of paint; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; paints with special effect.

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

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

Denmark, 30/06/2015, No. VA 2015 01663 VA 2015 01663 דנמרק, 30/06/2015, מספר

Class: 2 סוג: 2

ה' תמוז תשע"ז - 50829/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and blue.

 Owners

Name: Hempel A/S

Address: Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens 
Lyngby, Denmark

(Denmark 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

ה' תמוז תשע"ז - 50929/06/2017



Trade Mark No. 280288 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1274959 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; fireproof paints; paint thinners; paint 
thickeners; paint primers; paint sealers; anticorrosive 
paints; waterproof paints; acrylic paints; decorating 
paints; floor paints; powder paint; varnish paints; 
lacquers and varnishes; rubber paints; aluminum 
paints; enamel paints; paint coatings; anti-fouling 
paints; paints for marine use; fillers in the nature of 
paint; preservatives against rust; preservatives 
against deterioration of wood; paints with special 
effect (except insulating properties); paints for 
treatment of boat and ship's masts.

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

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

Denmark, 30/06/2015, No. VA 2015 01664 VA 2015 01664 דנמרק, 30/06/2015, מספר

Class: 2 סוג: 2

ה' תמוז תשע"ז - 51029/06/2017



 Owners

Name: Hempel A/S

Address: Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens 
Lyngby, Denmark

(Denmark 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

ה' תמוז תשע"ז - 51129/06/2017



Trade Mark No. 280369 מספר סימן

Application Date 16/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1131023 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Address: Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
fatigue, exhaustion, irritability, tenseness, anxiety and 
depression sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; dietary supplement for non medical use on the 
basis of proteins, fat, fatty acids; dietary supplement 
for non medical use on the basis of carbohydrates.

Class: 29 סוג: 29

Food, namely dietetic food for non medical use on 
the basis of proteins, fat, fatty acids, included in this 
class.

Class: 30 סוג: 30

Food, namely dietetic food for non medical use on 
the basis of carbohydrates, included in this class.

ה' תמוז תשע"ז - 51229/06/2017



HP VELOCITY 

Trade Mark No. 280384 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HP Hewlett Packard Group LLC

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for remote desktop and 
virtualized applications that troubleshoots network 
and wireless LAN congestion to improve 
performance. 

תוכנות מחשב לאפליקציות שולחן עבודה מרחוק ווירטואליות 
המבצעות איתור תקלות גודש ברשתות ו-אל. איי. אן. אלחוטיות 

לשיפור ביצוע.                                             

ה' תמוז תשע"ז - 51329/06/2017



PRODOMO

Trade Mark No. 280385 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alois Dallmayr Kaffee oHG

Address: Dienerstrasse 14-15, Munchen, 80331, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, tea, tea extracts, cocoa, 
cocoa extracts, mixtures for coffee-containing, tea-
containing, chocolate-containing and cocoa-
containing beverages, alcohol-free coffee, tea, cocoa 
and chocolate beverages, alcohol-free ready-to-drink 
coffee, tea, cocoa and chocolate preparations.

קפה, תמציות קפה, תה, תמציות תה, קקאו, תמציות קקאו, 
תערובות למשקאות המכילים קפה, המכילים תה, המכילים 
שוקולד, והמכילים קקאו, משקאות קפה, תה, קקאו ושוקולד 
נטולי אלכוהול, חומרי הכנת קפה, תה, קקאו ושוקולד נטולי 

אלכוהול מוכנים לשתייה.                                                    
                                                                                    

        

Class: 35 סוג: 35

The operation of restaurants, cafés, cafeterias, 
snack-bars, coffee bars, coffee houses as well as 
take-out restaurants.

תפעול מסעדות, קפה, קפיטריות, בר חטיפים, בר קפה, בתי 
קפה כמו גם מעדות טייק-אאוט.                                           

                                        

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink for guests; 
restaurant, café, cafeteria, snack-bar, coffee bar, 
coffee-house services as well as take-out restaurant 
services; services for providing co-workers, 
customers and guests in companies and government 
agencies with coffee, coffee beverages and other hot 
drinks and soft drinks as well as food and snacks.

שירותי אספקת מזון ומשקה לאורחים; שירותי מסעדה, קפה, 
קפיטריה, בר-חטיפים, בר קפה, בית קפה כמו גם שירותי 

טייק-אאוט; שירותי אספקת קפה, משקאות קפה ושתייה חמה 
אחרת ומשקאות קלים כמו גם מזון וחטיפים לעמיתים 

לעבודה,ללקוחות ואורחים בחברות ובגופים ממשלתיים.           
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ה' תמוז תשע"ז - 51429/06/2017



Trade Mark No. 280386 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, tea, tea extracts, cocoa, 
cocoa extracts, mixtures for coffee-containing, tea-
containing, chocolate-containing and cocoa-
containing beverages, alcohol-free coffee, tea, cocoa 
and chocolate beverages, alcohol-free ready-to-drink 
coffee, tea, cocoa and chocolate preparations.

קפה, תמציות קפה, תה, תמציות תה, קקאו, תמציות קקאו, 
תערובות למשקאות המכילים קפה, המכילים תה, המכילים 
שוקולד, והמכילים קקאו, משקאות קפה, תה, קקאו ושוקולד 
נטולי אלכוהול, חומרי הכנת קפה, תה, קקאו ושוקולד נטולי 

אלכוהול מוכנים לשתייה.                                                    
                                                                                    

        

Class: 35 סוג: 35

The operation of restaurants, cafés, cafeterias, 
snack-bars, coffee-bars, coffee-houses as well as 
take-out restaurants.

שירותי תפעול מסעדות, קפה, קפיטריות, בר חטיפים, בר קפה, 
בתי קפה כמו גם מעדות טייק-אאוט.                                     

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink for guests; 
restaurant, café, cafeteria, snack-bar, coffee-bar, 
coffee-house services as well as take-out restaurant 
services; services for providing co-workers, 
customers and guests in companies and government 
agencies with coffee, coffee beverages and other hot 
drinks and soft drinks as well as food and snacks.

שירותי אספקת מזון ומשקה לאורחים; שירותי מסעדה, קפה, 
קפיטריה, בר-חטיפים, בר קפה, בית קפה כמו גם שירותי 

טייק-אאוט;  שירותי אספקת קפה, משקאות קפה ושתייה חמה 
אחרת ומשקאות קלים כמו גם מזון וחטיפים לעמיתים 

לעבודה,ללקוחות ואורחים בחברות ובגופים ממשלתיים.           
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ה' תמוז תשע"ז - 51529/06/2017



 Owners

Name: Alois Dallmayr Kaffee oHG

Address: Dienerstrasse 14-15, Munchen, 80331, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 51629/06/2017



Trade Mark No. 280387 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, tea, tea extracts, cocoa, 
cocoa extracts, mixtures for coffee-containing, tea-
containing, chocolate-containing and cocoa-
containing beverages, alcohol-free coffee, tea, cocoa 
and chocolate beverages, alcohol-free ready-to-drink 
coffee, tea, cocoa and chocolate preparations.

קפה, תמציות קפה, תה, תמציות תה, קקאו, תמציות קקאו, 
תערובות למשקאות המכילים קפה, המכילים תה, המכילים 
שוקולד, והמכילים קקאו, משקאות קפה, תה, קקאו ושוקולד 
נטולי אלכוהול, חומרי הכנת קפה, תה, קקאו ושוקולד נטולי 

אלכוהול מוכנים לשתייה.                                                    
                                                                                    

        

Class: 35 סוג: 35

the operation of restaurants, cafes, cafeterias, snack-
bars, coffee-bars, coffee-houses as well as take-out 
restaurants.

תפעול מסעדות, קפה, קפיטריות, בר חטיפים, בר קפה, בתי 
קפה כמו גם מעדות טייק-אאוט.                                           

                                        

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink for guests; 
restaurant, cafe, cafeteria, snack-bar, coffee-bar, 
coffee-house services as well as take-out restaurant 
services; services for providing co-workers, 
customers and guests of companies and government 
agencies with coffee, coffee beverages and other hot 
drinks and soft drinks as well as food and snacks.

שירותי אספקת מזון ומשקה לאורחים; שירותי מסעדה, קפה, 
קפיטריה, בר-חטיפים, בר קפה, בית קפה כמו גם שירותי 

טייק-אאוט; שירותי אספקת קפה, משקאות קפה ושתייה חמה 
אחרת ומשקאות קלים כמו גם מזון וחטיפים לעמיתים 

לעבודה,ללקוחות ואורחים בחברות ובגופים ממשלתיים.           
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ה' תמוז תשע"ז - 51729/06/2017



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours as shown in the 
mark: red, gold.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, זהב הנראים בסימן.

 Owners

Name: Alois Dallmayr Kaffee oHG

Address: Dienerstrasse 14-15, Munchen, 80331, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ה' תמוז תשע"ז - 51829/06/2017



סופרסונה
Supersona

Trade Mark No. 280400 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Persona Agenda Ltd. שם: פרסונה אג'נדה בע"מ

Address: 3 Brazil st., TEL AVIV - YAFO, Israel כתובת : ברזיל 3, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anne Nahum Adv.

Address: Wissotsky st. 6, TEL AVIV - YAFO, Israel

שם: אן נחום עו"ד

כתובת : ויסוצקי 6, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management of a female members' club database 
encompasses information regarding women 
specializing in a wide spectrum of fields, in an aim to 
leverage, integrate and represent women holding 
high influence positions ranged all over activities in 
Israel and abroad. The aim of the database is to 
promote gender equality agenda with an emphasis of 
female' presence; All included in class 35.

ניהול מאגר חברות מועדון המאגד מידע על נשים מומחיות 
בקשת רחבה של תחומים, אשר מטרתו למנף, לשלב ולייצג 
נשים בעמדות השפעה בכל שדרות העשייה בישראל ובעולם. 
מטרת המאגר הינה קידום אג'נדת השוויון המגדרי בדגש על 

נוכחות נשית; הנכללים כולם בסוג 35.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ה' תמוז תשע"ז - 51929/06/2017



סופרסונס
Supersonas

Trade Mark No. 280401 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Persona Agenda Ltd. שם: פרסונה אג'נדה בע"מ

Address: 3 Brazil st., TEL AVIV - YAFO, Israel כתובת : ברזיל 3, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anne Nahum Adv.

Address: Wissotsky st. 6, TEL AVIV - YAFO, Israel

שם: אן נחום עו"ד

כתובת : ויסוצקי 6, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization, management and arrangement of 
courses, lectures, panels, trainings,  workshops and 
personal coaching; all included in class 41.       

ארגון ניהול ועריכת קורסים, הרצאות, פאנלים, הדרכות, 
הכשרות, סדנאות ואימונים אישיים; הנכללים כולם בסוג 41.     

                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 52029/06/2017



VIVE

Trade Mark No. 280402 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HTC CORPORATION

Address: No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

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

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile telephones; smartphones; digital cameras; 
portable media players; portable computers; wireless 
headsets for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; computer hardware; operating system 
software; computer software; computer peripherals; 
wearable computers; wearable computer peripherals; 
virtual reality software; virtual reality game software; 
virtual reality headsets; handheld virtual reality 
controllers; wearable digital electronic devices 
comprised of software and display screen; motion 
tracking sensors; devices for displaying data and 
video; computer peripherals for mobile devices for 
remotely accessing and transmitting data; computer 
peripherals for displaying data and video; computer 
software, namely, software for setting up, operating, 
configuring, and controlling wearable hardware and 
wearable computer peripherals; carrying cases and 
holders for electronic equipment; apparatus for the 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images, or data; electronic and optical 
communications instruments and components; 
eyewear; 3D eyewear; eyeglasses; eyepieces; 
eyewear accessories; optical goods; optical 
apparatus; optical devices, namely, eye pieces for 
helmet mounted displays; optical glasses; optical 
lenses; spectacles; 3D spectacles; hologram 
apparatus; holographic apparatus.

טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; מצלמות דיגיטליות; נגני מדיה 
ניידים; מחשבים ניידים; אוזניות אלחוטיות לטלפונים סלולריים, 
טלפונים חכמים ומחשבי לוח, חומרת מחשב; תוכנה למערכת 
הפעלה; תוכנות מחשב; ציוד היקפי למחשב; מחשבים לבישים; 
ציוד היקפי למחשבים לבישים; תוכנת מציאות וירטואלית ; 

תוכנת משחק מציאות וירטואלית; אוזניות מציאות וירטואלית; 
בקרי כף יד מציאות וירטואלית ; מכשירים דיגיטליים 

אלקטרוניים לבישים המורכבים מתוכנה ומסך תצוגה; חיישני 
מעקב אחר תנועה; מכשירים להצגת נתונים ווידאו; ציוד היקפי 
למחשב למכשירים ניידים לגישה מרחוק והעברת נתונים; ציוד 
מחשב היקפי להצגת נתונים ווידאו; תוכנות מחשב, כלומר, 
תוכנה להקמה, הפעלה, הגדרת תצורה, ושליטה בחומרה 

ובציוד היקפי למחשבים לבישים; תיקי נשיאה ומחזיקים לציוד 
אלקטרוני; מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, 
תמונות או נתונים; מכשירים ורכיבים לתקשורת אלקטרונית 
ואופטית ; משקפיים; משקפי תלת מיימד ;עיניות; אביזרי 
משקפיים; מוצרים אופטיים; מנגנונים אופטיים; מכשירים 
אופטיים, כלומר, עיניות תצוגה לקסדת רכיבה ; משקפיים 
אופטיים; עדשות אופטיות; משקפיים ; משקפי תלת מיימד; 

מנגנון הולוגרמה; מנגנון הולוגרפי.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ה' תמוז תשע"ז - 52129/06/2017



רובוטבח

Trade Mark No. 280404 מספר סימן

Application Date 22/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chen Zilbershtein שם: חן זילברשטיין

Address: Avraham Yair Stern 11/9 St., Herzeliya, Israel כתובת : אברהם יאיר שטרן 11/9, הרצליה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yonatan Erez, Adv.

Address: Bayet Zilbrmintz, Shalem St.3, Ramat Gan, 
5221550, Israel

שם: יונתן ארז, עו"ד ופטנטים

כתובת : בית זילברמינץ , רח' שלם 3, רמת גן, 5221550, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games used for teaching children; Games used for 
teaching mathematics and arithmetic.

משחקים ללימוד ילדים; משחקים ללימוד חשבון; מתמטיקה 
ואריתמטיקה.

                                         

ה' תמוז תשע"ז - 52229/06/2017



Trade Mark No. 280405 מספר סימן

Application Date 23/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GALIA SHAHAR BAHALUL שם: גליה שחר בהלול

Address: Hakarkom 7 St., Kochav Yair, Israel כתובת : הכרכום 7, כוכב יאיר, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Grundstein, Adv.

Address: Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky St.t., Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: אלי גרונדשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Apparel.       .דברי הלבשה

ה' תמוז תשע"ז - 52329/06/2017



CRYOVAX

Trade Mark No. 280416 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IMMUNOVATIVE THERAPIES, LTD. שם: אימיונובייטיב טרפיס בע"מ

Address: Malcha Technology Park, Bldg. No. 1, First 
Floor, Jerusalem, 96951, Israel

כתובת : הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 1, קומה 1, ירושלים, 96951, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
proliferative and metastatic diseases; included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול של מחלות שגשוגיות וגרורותיות, 
הנכללים בסוג 5.                                                             

                        

ה' תמוז תשע"ז - 52429/06/2017



סנדוויץ בר ברכה

Trade Mark No. 280424 מספר סימן

Application Date 23/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bracha Shmueli שם: ברכה שמואלי

Address: 12 Shabtai Levy St., Haifa, Israel כתובת : שבתאי לוי 12, חיפה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SHIMON EYAL & CO. LAW OFFICE & NOTARY

Address: 2 Hassan Shukri St., Haifa, 33111, Israel

שם: שמעון איל ושות' משרד עו"ד ונוטריון

כתובת : חסן שוקרי 2, חיפה, 33111, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

sandwiches snack bar. מזללת כריכים.                 

ה' תמוז תשע"ז - 52529/06/2017



GLASSDOOR

Trade Mark No. 280433 מספר סימן

Application Date 02/12/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Glassdoor, Inc.

Address: 100 Shoreline Highway, Building A., Mill Valley, 
California, 94941, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online computer services, namely, providing a 
website that offers the exchange of information in the 
field of employment, careers, employment 
opportunities, career placement, recruitment, job 
listings, personal issues related to careers and work 
life, and job resources; providing an on-line 
searchable database featuring classified ad listings 
and employment opportunities; career networking 
services.

שירותי מחשב מקוונים, דהיינו, אספקת אתר אינטרנט המציע 
החלפת מידע בתחום התעסוקה, קריירות, הזדמנויות תעסוקה, 
השמת עבודה, גיוס, מודעות עבודה, סוגיות אישיות הקשורות 
לקריירה וחיי העבודה, ומשאבי עבודה; אספקת מאגר מידע 
מקוון לחיפוש המציג רשימות של מודעות מסווגות והזדמנויות 
תעסוקה; שירותי רשתות לקריירה.                                       
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 38 סוג: 38

Providing online interactive bulletin boards and online 
forums for transmission of messages among users of 
global computer and wireless networks concerning 
employers, careers and work life, job resources, job 
listings, salary information, compensation and 
benefits.

אספקת לוחות מודעות אינטראקטיביים מקוונים ופורומים 
מקוונים להעברת הודעות בין משתמשים ברשתות מחשב 
גלובליות ואלחוטיות ביחס למעסיקים, קריירות וחיי עבודה, 

משאבי עבודה, מודעות עבודה, מידע על שכר, תמורה ורווחים. 
                                                                                    

                                          

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive 
discussions.

שירותי מחשב, דהיינו, אכסון מקוון של כלים אינטרנטיים עבור 
אחרים לארגון וניהול של פגישות, אספות, ודיונים 

אינטראקטיביים מקוונים.                                                   
          

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services. שירותי רשת חברתית מקוונת.                   

ה' תמוז תשע"ז - 52629/06/2017



Trade Mark No. 280442 מספר סימן

Application Date 02/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TRAVEL - LIGHT LTD שם: טראוול - לייט בע"מ

Address: 44 David Remez Street, TEL AVIV - YAFO, 
6219225, Israel

כתובת : רמז דוד 44, תל אביב-יפו, 6219225, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, suitcases; travelling bags;  messenger 
bags, weekend bags, garment bags, duffle bags, 
wheeled duffle bags, totes, wheeled totes, beauty 
cases, backpacks, school bags, sports bags, 
business cases, shoulder bags, briefcases,  pilot 
cases,  key cases, coin holders, credit card holders, 
wallets, purses, billfolds, portfolios,  umbrellas; Non-
precious metal luggage tags with bar coding for 
identifying luggage, business cases and travel bags ; 
all included in class 18

מטען, מזוודות; תיקי נסיעות;  תיקי שליחים, תיקי סוף-שבוע, 
תיקי בגדים, קיטבגים, קיטבגים עם גלגלים, תיקי נשיאה, תיקי 
נשיאה עם גלגלים, נרתיקי טיפוח, תרמילים, תיקי בית ספר, 
תיקי ספורט, תיקי עסקים, תיקי כתף, תיקי מסמכים,  תיקי 
טייסים,  נרתיקי מפתחות, מחזיקי מטבעות, מחזיקי כרטיסי 
אשראי, ארנקים, נרתיקים, ארנקי שטרות, נרתיקי מסמכים,  
מטריות; תגי מזוודות ממתכת שאינה יקרה עם ברקודים לזיהוי 
מטען, תיקי עסקים ותיקי נסיעות ; הנכללים כולם בסוג 18       

                                                                            

ה' תמוז תשע"ז - 52729/06/2017



TERMIDOR

Trade Mark No. 280445 מספר סימן

Application Date 02/12/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), | 
Zweigniederlassung Zürich 

Address: Im Tiergarten 7, Zurich, Switzerland

Different Corporations

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

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדה ופגיעה במזיקים, חרקים, קוטלי פטריות, 
קוטלי עשבים, חומרי הדברה; הנכללים כולם בסוג 5.

                                                 

ה' תמוז תשע"ז - 52829/06/2017



Trade Mark No. 280546 מספר סימן

Application Date 20/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1276739 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or 
for stationery); paper and cardboard for printing; 
paper and cardboard for writing; paper and cardboard 
for publishing; paper and cardboard for screen 
printing; paper and cardboard for drawing; copying 
paper; tracing paper; tracing cloth; tracing patterns; 
carbon paper; luminous paper; papier mâché; silver 
paper; waxed paper; parchment paper; writing paper; 
envelopes; printers' type, printed matter; stationery; 
addressing machines; posters; boxes of cardboard or 
paper; reclaimed cellulose sheets for packaging; 
wrapping paper; packaging material made of 
starches; plastic film for wrapping; bags (covers, 
pouches) for packaging (made of paper or plastic); 
viscose sheets for wrapping; adhesives (for 
stationery and household use); catalogs; 
newspapers; books; printed publications; bookbinding 
material; photographs; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional or teaching material 
(except apparatus); printing type; printing blocks; 
paper and paper articles namely, liner board, 
corrugated medium for use in the further manufacture 
of paper and paper board products, paper board, box 
board, corrugated containers, packing and packaging 
paper, newsprint, paper bags and sacks; poster 
board; canvas boards; advertisement boards of card; 
advertisement boards of cardboard; advertisement 
boards of paper.

ה' תמוז תשע"ז - 52929/06/2017



Class: 35 סוג: 35

 Advertising  in  the  field of paper and cardboard  
industry ; business management in the field of paper 
and cardboard industry ; business administration in 
the field of paper and cardboard industry, office 
functions in the field of paper and cardboard industry; 
 accounting; administrative processing of purchase 
orders; rental of advertising space; dissemination of 
advertising matter; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
business management assistance; business 
appraisals; professional business consultancy; 
business information; business management of a 
paper processing company; presentation of goods on 
communication media for retail purposes; compilation 
and systemization of information into computer 
databases; demonstration of goods; distribution of 
samples; document reproduction; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
computerized file management; layout services for 
advertising purposes; marketing; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
photocopying services; publication of publicity texts; 
rental of photocopying machines; transcription; 
typing; word processing; marketing agency services 
in the field of paperboard products and other 
industrial and commercial containers; retail and 
wholesale services in connection with paper, 
cardboard (unprocessed, semi-processed or for 
stationery), paper and cardboard for printing, paper 
and cardboard for writing, paper and cardboard for 
publishing, paper and cardboard for screen printing, 
paper and cardboard for drawing, copying paper, 
tracing paper, tracing cloth, tracing patterns, carbon 
paper, luminous paper, papier mâché, silver paper, 
waxed paper, parchment paper, writing paper, 
envelopes, printed matter, furniture, picture frames, 
packaging containers made principally of plastics, 
display boards, boards in the nature of furniture and 
boards for the display of graphic and printing 
materials.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of paper; offset printing; lithographic 
printing; services involving printing, screen printing, 
bookbinding; pattern printing; paper finishing; 
finishing of cardboard; treatment of cardboard; 
recycling paper and cardboard products; recycling of 
packaging products; coloring of paper and cardboard; 
coloring of packaging products; waste treatment 
[transformation]; recycling of waste; information in the 
field of material treatment, particularly information in 
the field of the treatment of paper, cardboard, 
packaging products; treatment of cellulose and 
viscose, particularly for the production of packaging 
products; processing of starches, particularly for the 
production of packaging products; laminating and 
treating of saw mills.

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

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

ה' תמוז תשע"ז - 53029/06/2017



 Owners

Name: GIP Development, Société à Responsabilité 
Limitée

Address: 25 rue des Scillas, L-2529 Howald, Luxembourg

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

Benelux, 07/04/2015, No. 1308143 בנלוקס, 07/04/2015, מספר 1308143

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 40 סוג: 40

ה' תמוז תשע"ז - 53129/06/2017



SILK'N INFINITY

Trade Mark No. 280637 מספר סימן

Application Date 08/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Home Skinovations Ltd שם: הום סקינוביישנס בע"מ

Address: Benyan Tabor, P.O.B. 533, Yokneam Elite, 
20692, Israel

כתובת : בניין תבור, ת.ד. 533, יקנעם עלית, 20692, ישראל

An Israeli 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: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; cosmetic preparations for skin care, hair care 
and body care; cosmetics for hair removal and 
depilatories; all included in class 3

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, קרמים לשיער; 
תכשירי קוסמטיקה לטיפול בעור, שיער וגוף; קוסמטיקה 

להסרת שיער ומסירי שיער; הנכללים כולם בסוג 3                 
                                                                          

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements, hand operated, namely, 
hand-held light based applicator for removing and 
reducing hair growth; hand tools and implements, 
namely, hand-held electronic tweezing device for hair 
removal; galvanic energy based hair removal 
devices; optical energy based hair removal devices; 
razors; all included in Class 8

כלים ידניים ומכשירים, המופעלים ידנית, דהיינו, אפליקטור 
המוחזק-ביד מבוסס אור להסרה והפחתה של גדילת שיער; 

כלים ידניים ומכשירים, דהיינו, התקן מריטה אלקטרוני להסרת 
שיער; התקנים להסרת שיער מבוססי אנרגיה גלוונית; התקנים 
להסרת שיער מבוססי אנרגיה אופטית; סכיני גילוח; הנכללים 
כולם בסוג 8                                                                    

                                  

Class: 10 סוג: 10

Hand tools and implements, namely, hand-held 
devices for skin treatment, skin rejuvenation, acne 
treatment and microdermabrasion; hand tools and 
implements for use in aesthetic purposes, namely, 
hand-held devices for the treatment of acne, 
reduction of skin spots, age spots, fine lines and 
acne scars, and for improving skin tone and texture, 
all for home use; and galvanic energy based skin 
rejuvenation device for aesthetic skin treatments; all 
included in Class 10

כלים ידניים ומכשירים, דהיינו, התקנים המוחזקים ביד לטיפול 
בעור, לחידוש העור, טיפול באקנה ופילינג (מיקרודרמברציה); 
כלים ידניים ומכשירים לשימוש למטרות אסתטיקה, דהיינו, 

התקנים שמחזיקים-ביד לטיפול באקנה, הפחתה של כתמי עור, 
כתמי גיל, קווים דקים וצלקות אקנה, ושיפור גוון העור 

והטקסטורה, כולם לשימוש ביתי; והתקן לחידוש העור מבוסס 
אנרגיה גלוונית לטיפול אסתטיקה בעור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 10
                                                                                    

                

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care services; cosmetic spa 
services; cosmetic body care services; health spa 
services; all included in class 44

שירותי הגיינה וטיפולי יופי; שירותי ספא קוסמטיים; שירותי 
טיפולי גוף קוסמטיים; שירותי ספא רפואיים; הנכללים כולם 

בסוג 44                               

ה' תמוז תשע"ז - 53229/06/2017



VIVEPORT

Trade Mark No. 280652 מספר סימן

Application Date 09/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic notice boards; computer hardware; 
computer software, recorded; computer programs 
[downloadable software]; computer game software; 
mobile telephones; smartphones; headphones; 
cameras [photography]; case for camera; batteries, 
electric; chargers for electric batteries; transformers 
[electricity]; leather pouches for mobile phones; 
cases for mobile phones; remote controller; remote 
control apparatus; eyeglasses; 3D spectacles; in-
vehicle holders for mobile phones.

לוחות מודעות אלקטרוניות; חומרת מחשב; תוכנת מחשב; 
תוכנות מחשב [תוכנות להורדה]; תוכנת משחק מחשב; 

טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; אוזניות; מצלמות [צילום]; תיק 
למצלמה; סוללות חשמליות; מטענים לסוללות חשמליות; 
שנאים [חשמל]; נרתיקי עור לטלפונים סלולריים; נרתיקי 
טלפונים ניידים; שלט רחוק; מנגנון שליטה מרחוק; משקפי 

ראיה; משקפי תלת מיימד; מחזיקים ברכב לטלפונים סלולריים.  
                                                                                     
                                                                                    

                                                                      

Class: 35 סוג: 35

Advertising; import-export agencies; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; quotation, tendering and distribution of 
products of domestic and foreign manufacturers; 
compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer 
databases; sales promotion for others; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; business information; 
auctioneering; online shopping; advertising by mail 
order; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; marketing; 
marketing research; opinion polling; rental of 
billboards [advertising boards]; on-line advertising on 
a computer network; rental of advertising time on 
communication media; rental of advertising space; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; retailing 
and wholesaling of computer software; retailing and 
wholesaling of computer hardware; retailing and 
wholesaling of computer accessories.

ּפִרסּום; סוכנויות יבוא ויצוא; אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים 
של סחורות ושירותים; מכרזים והפצה של מוצרים של יצרנים 
מקומיים וזרים; אוסף של מידע למאגרי נתונים במחשב; 

מערכת מידע למאגרי נתונים במחשב; קידום מכירות לאחרים; 
שירותי רכש עבור אחרים [רכישת סחורות ושירותים לעסקים 

אחרים]; מידע עסקי; מכירות פומביות; קניות באינטרנט; פרסום 
על ידי הזמנה בדואר; מידע מסחרי וייעוץ לצרכנים [חנות עצה 
צרכנית]; שיווק; סקר שוק; סקרי דעת; השכרה של שלטי חוצות 
[לוחות פרסום]; פרסום מקוון ברשת מחשבים; השכרה של זמן 

פרסום באמצעי תקשורת; השכרת שטחי פרסום; ארגון 
תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; מצגת של סחורות 

באמצעי תקשורת, למטרות קמעונאיות; קמעונאות וסיטונאות 
של תוכנת מחשב; קמעונאות וסיטונאות של חומרת מחשב; 

קמעונאות וסיטונאות של אבזרים למחשב.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ה' תמוז תשע"ז - 53329/06/2017



 Owners

Name: HTC CORPORATION

Address: No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

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

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

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

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
computer system design; installation of computer 
software; duplication of computer programs; 
computer virus protection services; design of 
electronic map software; rental of web servers; 
computer rental; providing services for temporary use 
of non-downloadable computer software; processing 
of computer data; recovery of computer data; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; digitization of documents 
[scanning]; data conversion of computer programs 
and data [not physical conversion]; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites [web sites]; providing search engines for the 
internet; network certification service; network safety 
administered services; production or maintenance of 
web pages for others; consultancy in the design and 
development of computer hardware; computer 
technology consultancy; monitoring of computer 
systems by remote access; electronic data storage; 
off-site data backup; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; information technology [IT] consultancy; 
technological consultancy; cloud computing; web site 
design consultancy; software as a service [SaaS]; 
server hosting; outsource service providers in the 
field of information technology.

תכנות; עיצוב תוכנת מחשב; עדכון של תוכנת מחשב; תחזוקה 
של תוכנת מחשב; השכרה של תוכנת מחשב; עיצוב מערכת 
מחשב; התקנה של תוכנת מחשב; שכפול של תוכנות מחשב; 
שירותי הגנה מפני וירוסים במחשב; עיצוב של תוכנת מפה 

אלקטרונית; השכרה של שרתי אינטרנט; השכרת מחשב; מתן 
שירותים לשימוש זמני של תוכנת מחשב שאינה להורדה; עיבוד 
של נתוני מחשב; קבלה בחזרה של נתונים במחשב; המרה של 
נתונים או מסמכים פיזיים לתקשורת אלקטרונית; דיגיטציה של 
מסמכים [סריקה]; המרת נתונים של תוכנות מחשב ונתונים 
[המרה לא פיזית]; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור 
אחרים; אירוח אתרי מחשב [אתרי אינטרנט]; אספקת מנועי 
חיפוש עבור האינטרנט; שירות לאישור רשת; שירותים 
לבטיחות ברשת; ייצור או תחזוקה של דפי אינטרנט עבור 
אחרים; ייעוץ בעיצוב ופיתוח של חומרת מחשב; ייעוץ 

בטכנולוגיית מחשב; ניטור של מערכות מחשב על ידי גישה 
מרחוק; אחסון נתונים אלקטרוני; גיבוי נתונים מחוץ לאתר; 
אספקת מידע על טכנולוגיית מחשב ותכנות באמצעות אתר 
אינטרנט; ייעוץ בטכנולוגיית מידע [IT]; ייעוץ טכנולוגי; מחשוב 
ענן; ייעוץ עיצוב אתר אינטרנט; תוכנת כשירות [SaaS]; שרת 
אירוח; מיקור חוץ לספקי שירותים בתחום טכנולוגיית מידע.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ה' תמוז תשע"ז - 53429/06/2017



VIVE

Trade Mark No. 280654 מספר סימן

Application Date 09/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; smocks; caps [headwear]; hosiery; belts 
[clothing]; shawls; sweaters; shirts; clothing; hats; 
pants; gloves [clothing]; scarfs; slippers; sandals; 
swimsuits; shoes; tee-shirts; neckties; raincoat.           
          

הַנעָלָה; חלוקים; כובעים [כיסויי ראש]; לְבָנִים; חגורות [בגדים]; 
שלים; סוודרים; חולצות; הַלּבָׁשָה; כובעים; מִכְנָסַיִים; כפפות 
[בגדים]; צעיפים; נעלי בית; סנדלים; בגדי ים; נעליים; חולצות 

טריקו; עניבות; מְעִיל גֶׁשֶם.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; import-export agencies; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; sales promotion for others; 
business information; auctioneering; online shopping; 
advertising by mail order; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
marketing; marketing research; opinion polling; on-
line advertising on a computer network; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; retailing and wholesaling of computer 
software; retailing and wholesaling of computer 
hardware; retailing and wholesaling of computer 
accessories.

ּפִרסּום; סוכנויות יבוא ויצוא; אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים 
של סחורות ושירותים; מכרזים והפצה של מוצרים של יצרנים 
מקומיים וזרים; אוסף של מידע למאגרי נתונים במחשב; 

מערכת מידע למאגרי נתונים במחשב; קידום מכירות לאחרים; 
שירותי רכש עבור אחרים [רכישת סחורות ושירותים לעסקים 

אחרים]; מידע עסקי; מכירות פומביות; קניות באינטרנט; פרסום 
על ידי הזמנה בדואר; מידע מסחרי וייעוץ לצרכנים [חנות עצה 
צרכנית]; שיווק; סקר שוק; סקרי דעת; השכרה של שלטי חוצות 
[לוחות פרסום]; פרסום מקוון ברשת מחשבים; השכרה של זמן 

פרסום באמצעי תקשורת; השכרת שטחי פרסום; ארגון 
תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; מצגת של סחורות 

באמצעי תקשורת, למטרות קמעונאיות; קמעונאות וסיטונאות 
של תוכנת מחשב; קמעונאות וסיטונאות של חומרת מחשב; 

קמעונאות וסיטונאות של אבזרים למחשב.                             
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

                                              

ה' תמוז תשע"ז - 53529/06/2017



 Owners

Name: HTC CORPORATION

Address: No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

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

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

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

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
computer system design; installation of computer 
software; duplication of computer programs; 
computer virus protection services; design of 
electronic map software; processing of computer 
data; recovery of computer data; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; 
digitization of documents [scanning]; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; hosting computer sites [web sites]; 
providing search engines for the internet; network 
certification service; network safety administered 
services; consultancy in the design and development 
of computer hardware; computer technology 
consultancy; monitoring of computer systems by 
remote access; electronic data storage; off-site data 
backup; providing information on computer 
technology and programming via a web site; 
technological consultancy; cloud computing; software 
as a service [SaaS]; server hosting; outsource 
service providers in the field of information 
technology.

תכנות; עיצוב תוכנת מחשב; עדכון של תוכנת מחשב; תחזוקה 
של תוכנת מחשב; השכרה של תוכנת מחשב; עיצוב מערכת 
מחשב; התקנה של תוכנת מחשב; שכפול של תוכנות מחשב; 
שירותי הגנה מפני וירוסים במחשב; עיצוב של תוכנת מפה 

אלקטרונית; השכרה של שרתי אינטרנט; השכרת מחשב; מתן 
שירותים לשימוש זמני של תוכנת מחשב שאינה להורדה; עיבוד 
של נתוני מחשב; קבלה בחזרה של נתונים במחשב; המרה של 
נתונים או מסמכים פיזיים לתקשורת אלקטרונית; דיגיטציה של 
מסמכים [סריקה]; המרת נתונים של תוכנות מחשב ונתונים 
[המרה לא פיזית]; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור 
אחרים; אירוח אתרי מחשב [אתרי אינטרנט]; אספקת מנועי 
חיפוש עבור האינטרנט; שירות לאישור רשת; שירותים 
לבטיחות ברשת; ייצור או תחזוקה של דפי אינטרנט עבור 
אחרים; ייעוץ בעיצוב ופיתוח של חומרת מחשב; ייעוץ 

בטכנולוגיית מחשב; ניטור של מערכות מחשב על ידי גישה 
מרחוק; אחסון נתונים אלקטרוני; גיבוי נתונים מחוץ לאתר; 
אספקת מידע על טכנולוגיית מחשב ותכנות באמצעות אתר 
אינטרנט; ייעוץ בטכנולוגיית מידע [IT]; ייעוץ טכנולוגי; מחשוב 
ענן; ייעוץ עיצוב אתר אינטרנט; תוכנת כשירות [SaaS]; שרת 
אירוח; מיקור חוץ לספקי שירותים בתחום טכנולוגיית מידע.

                                                                                     
                                                                                

ה' תמוז תשע"ז - 53629/06/2017



Trade Mark No. 280732 מספר סימן

Application Date 17/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1277397 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Roraj Trade, LLC

Address: 400 South Hope Street, Suite 800, Los Angeles 
CA 90071, U.S.A.

(New York, 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: 3 סוג: 3

Bath gels, body lotions, shower gels, perfume.

Class: 25 סוג: 25

Pants, shirts, tops (clothing), bottoms (clothing), 
shoes for women, jackets, coats, hats, vests, lingerie, 
belts.

ה' תמוז תשע"ז - 53729/06/2017



Trade Mark No. 280783 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1277891 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rigo Trading S.A. 

Address: Route de Trèves 6 EBBC, Building E, L-2633 
Sennigerberg, Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery.

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

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

Benelux, 11/05/2015, No. 1310247 בנלוקס, 11/05/2015, מספר 1310247

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 53829/06/2017



Trade Mark No. 280787 מספר סימן

Application Date 05/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1277898 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rigo Trading S.A. 

Address: Route de Trèves 6 EBBC, Building E, L-2633 
Sennigerberg, Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery.

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

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

Benelux, 08/05/2015, No. 1310123 בנלוקס, 08/05/2015, מספר 1310123

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 53929/06/2017



Trade Mark No. 280855 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 54029/06/2017



Class: 9 סוג: 9

Interactive virtual reality system including software 
and hardware of virtual reality technology; portable 
media players all used in connection with virtual 
reality technology; computers used in connection with 
virtual reality technology; wireless headsets for 
mobile phones, smart phones and tablet computers 
used in connection with virtual reality technology; 
wearable computers used in connection with virtual 
reality technology; wearable computer peripherals 
used in connection with virtual reality technology; 
virtual reality software for education, training, gaming 
and entertainment; virtual reality game software; 
virtual reality headsets; handheld virtual reality 
controllers; external sensors cooperating with virtual 
reality headsets and handheld virtual reality 
controllers; operating system for virtual reality 
software program; virtual reality game pads and 
controllers; computer software for playing virtual 
reality program; computer software for compressing 
and decompressing virtual reality video programs; 3D 
video program downloadable over computer global 
communication networks; 3D video program player 
for interacting with virtual reality headsets and 
handheld virtual reality controllers; sound effect 
producer for generating particular sound effects in 
response to the interaction with virtual reality 
headsets and handheld virtual reality controllers; 
smell effect producer for generating particular smell 
effect in response to the interaction with virtual reality 
headsets and handheld virtual reality controllers; 
accessories for virtual reality system; motion tracking 
sensors; devices for displaying data and video 
namely, head mounts and eye pieces for helmet 
mounted displays, screens, front facing cameras, 
photosensors and laser position sensors; optical 
goods, namely, a head mounted virtual reality 
system. optical devices, namely, eye pieces for 
helmet mounted displays; optical glasses; optical 
lenses; spectacles; 3D spectacles; hologram 
apparatus; holographic apparatus; and user manuals 
for all the aforementioned software and devices sold 
as a unit therewith.

מערכת מציאות וירטואלית אינטראקטיבית כולל תוכנה וחומרה 
של טכנולוגיית מציאות וירטואלית; נגני מדיה ניידים לשימוש 

בחיבור עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; מחשבים המשמשים 
בקשר עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; אוזניות אלחוטיות 
לטלפונים סלולריים, טלפונים חכמים ומחשבי לוח המשמשים 
בקשר עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; מחשבים לבישים 

המשמשים בקשר עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; ציוד היקפי 
למחשבים לבישים בשימוש בחיבור עם טכנולוגית מציאות 

וירטואלית; תוכנת מציאות וירטואלית לחינוך, הכשרה, משחקים 
ובידור; תוכנת משחק מציאות וירטואלית; אוזניות מציאות 

וירטואלית; בקרי כף יד למציאות וירטואלית; חיישנים חיצוניים 
בשימוש עם אוזניות מציאות וירטואלית ובקרי כף יד למציאות 
וירטואלית; מערכת הפעלה לתוכנת מציאות וירטואלית; רפידות 
משחק ובקרים למציאות וירטואלית; תוכנות מחשב למשחק 
תכנית מציאות וירטואלית; תוכנות מחשב לדחיסת תוכניות 

וידאו של מציאות וירטואלית; תכנית וידאו תלת מיימד להורדה 
על גבי רשתות תקשורת גלובליות במחשב; שחקן תכנית וידאו 
תלת מיימד לאינטראקציה עם אוזניות מציאות וירטואלית ובקרי 
כף יד למציאות וירטואלית; מפיק אפקט צליל ליצירת אפקטים 
קוליים מיוחדים בתגובה לאינטראקציה עם אוזניות מציאות 
וירטואלית ובקרי כף יד למציאות וירטואלית; מפיק אפקט ריח 
ליצירת אפקט ריח מסוים בתגובה לאינטראקציה עם  אוזניות 
מציאות וירטואלית ובקרי כף יד למציאות וירטואלית; אביזרים 
עבור מערכת מציאות וירטואלית; חיישני מעקב אחר תנועה; 
מכשירים להצגת נתונים ווידאו כלומר, תושבות ראש ועיניות 
לקסדה רכוב לתצוגה על מסכים, על מצלמות פרונטליות, 

חיישני תמונה וחיישני מיקום לייזר; מוצרים אופטיים, כלומר, 
מערכת תושבות ראש למציאות וירטואלית. מכשירים אופטיים, 
כלומר, עיניות לקסדה לתצוגה; משקפיים אופטיים; עדשות 
אופטיות; משקפיים; משקפי תלת מיימד ; מנגנון הולוגרמה; 
מנגנון הולוגרפית; ומדריכים למשתמש עבור כל התוכנה הנ״ל 
והמכשירים הנמכרים בנוסף לכך.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 25 סוג: 25

Footwear; smocks; caps [headwear]; hosiery; belts 
[clothing]; shawls; sweaters; shirts; clothing; hats; 
pants; gloves [clothing]; scarfs; slippers; sandals; 
swimsuits; shoes; tee-shirts; neckties; raincoat.

                 

הַנעָלָה; חלוקים; כובעים [כיסויי ראש]; לְבָנִים; חגורות [בגדים]; 
שלים; סוודרים; חולצות; הַלּבָׁשָה; כובעים; מִכְנָסַיִים; כפפות 
[בגדים]; צעיפים; נעלי בית; סנדלים; בגדי ים; נעליים; חולצות 

טריקו; עניבות; מְעִיל גֶׁשֶם.

ה' תמוז תשע"ז - 54129/06/2017



 Owners

Name: HTC CORPORATION

Address: No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Tel Aviv, 
6706054, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising; import-export agencies; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; sales promotion for others; 
business information; auctioneering; online shopping; 
advertising by mail order; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
marketing; marketing research; opinion polling; on-
line advertising on a computer network; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; retailing and wholesaling of computer 
software; retailing and wholesaling of computer 
hardware; retailing and wholesaling of computer 
accessories.

ּפִרסּום; סוכנויות יבוא ויצוא; אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים 
של סחורות ושירותים; מכרזים והפצה של מוצרים של יצרנים 
מקומיים וזרים; אוסף של מידע למאגרי נתונים במחשב; 

מערכת מידע למאגרי נתונים במחשב; קידום מכירות לאחרים; 
שירותי רכש עבור אחרים [רכישת סחורות ושירותים לעסקים 

אחרים]; מידע עסקי; מכירות פומביות; קניות באינטרנט; פרסום 
על ידי הזמנה בדואר; מידע מסחרי וייעוץ לצרכנים [חנות עצה 
צרכנית]; שיווק; סקר שוק; סקרי דעת; השכרה של שלטי חוצות 
[לוחות פרסום]; פרסום מקוון ברשת מחשבים; השכרה של זמן 

פרסום באמצעי תקשורת; השכרת שטחי פרסום; ארגון 
תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; מצגת של סחורות 

באמצעי תקשורת, למטרות קמעונאיות; קמעונאות וסיטונאות 
של תוכנת מחשב; קמעונאות וסיטונאות של חומרת מחשב; 

קמעונאות וסיטונאות של אבזרים למחשב.                             
                                                                                    

      

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
computer system design; installation of computer 
software; duplication of computer programs; 
computer virus protection services; design of 
electronic map software; processing of computer 
data; recovery of computer data; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; 
digitization of documents [scanning]; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; hosting computer sites [web sites]; 
providing search engines for the internet; network 
certification service; network safety administered 
services; consultancy in the design and development 
of computer hardware; computer technology 
consultancy; monitoring of computer systems by 
remote access; electronic data storage; off-site data 
backup; providing information on computer 
technology and programming via a web site; 
technological consultancy; cloud computing; software 
as a service [SaaS]; server hosting; outsource 
service providers in the field of information 
technology.

תכנות; עיצוב תוכנת מחשב; עדכון של תוכנת מחשב; תחזוקה 
של תוכנת מחשב; השכרה של תוכנת מחשב; עיצוב מערכת 
מחשב; התקנה של תוכנת מחשב; שכפול של תוכנות מחשב; 
שירותי הגנה מפני וירוסים במחשב; עיצוב של תוכנת מפה 

אלקטרונית; השכרה של שרתי אינטרנט; השכרת מחשב; מתן 
שירותים לשימוש זמני של תוכנת מחשב שאינה להורדה; עיבוד 
של נתוני מחשב; קבלה בחזרה של נתונים במחשב; המרה של 
נתונים או מסמכים פיזיים לתקשורת אלקטרונית; דיגיטציה של 
מסמכים [סריקה]; המרת נתונים של תוכנות מחשב ונתונים 
[המרה לא פיזית]; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור 
אחרים; אירוח אתרי מחשב [אתרי אינטרנט]; אספקת מנועי 
חיפוש עבור האינטרנט; שירות לאישור רשת; שירותים 
לבטיחות ברשת; "צור או תחזוקה של דפי אינטרנט עבור 
אחרים; "עוץ בעיצוב ופיתוח של חומרת מחשב; "עוץ 

בטכנולוגיית מחשב; ניטור של מערכות מחשב על ידי גישה 
מרחוק; אחסון נתונים אלקטרוני; גיבוי נתונים מחוץ לאתר; 
אספקת מידע על טכנולוגיית מחשב ותכנות באמצעות אתר 
אינטרנט; "עוץ בטכנולוגיית מידע ;"עוץ טכנולוגי; מחשוב ענן; 
"עוץ עיצוב אתר אינטרנט; תוכנה כשירות ;שרת אירוח; מיקור 
חוץ לספקי שירותים בתחום טכנולוגיית מידע.                         
                                                                                    
                                                                                    

          

ה' תמוז תשע"ז - 54229/06/2017



Trade Mark No. 280856 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 54329/06/2017



Class: 9 סוג: 9

Interactive virtual reality system including software 
and hardware of virtual reality technology; portable 
media players all used in connection with virtual 
reality technology; computers used in connection with 
virtual reality technology; wireless headsets for 
mobile phones, smart phones and tablet computers 
used in connection with virtual reality technology; 
wearable computers used in connection with virtual 
reality technology; wearable computer peripherals 
used in connection with virtual reality technology; 
virtual reality software for education, training, gaming 
and entertainment; virtual reality game software; 
virtual reality headsets; handheld virtual reality 
controllers; external sensors cooperating with virtual 
reality headsets and handheld virtual reality 
controllers; operating system for virtual reality 
software program; virtual reality game pads and 
controllers; computer software for playing virtual 
reality program; computer software for compressing 
and decompressing virtual reality video programs; 3D 
video program downloadable over computer global 
communication networks; 3D video program player 
for interacting with virtual reality headsets and 
handheld virtual reality controllers; sound effect 
producer for generating particular sound effects in 
response to the interaction with virtual reality 
headsets and handheld virtual reality controllers; 
smell effect producer for generating particular smell 
effect in response to the interaction with virtual reality 
headsets and handheld virtual reality controllers; 
accessories for virtual reality system; motion tracking 
sensors; devices for displaying data and video 
namely, head mounts and eye pieces for helmet 
mounted displays, screens, front facing cameras, 
photosensors and laser position sensors; optical 
goods, namely, a head mounted virtual reality 
system. optical devices, namely, eye pieces for 
helmet mounted displays; optical glasses; optical 
lenses; spectacles; 3D spectacles; hologram 
apparatus; holographic apparatus; and user manuals 
for all the aforementioned software and devices sold 
as a unit therewith.

מערכת מציאות וירטואלית אינטראקטיבית כולל תוכנה וחומרה 
של טכנולוגיית מציאות וירטואלית; נגני מדיה ניידים לשימוש 

בחיבור עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; מחשבים המשמשים 
בקשר עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; אוזניות אלחוטיות 
לטלפונים סלולריים, טלפונים חכמים ומחשבי לוח המשמשים 
בקשר עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; מחשבים לבישים 

המשמשים בקשר עם טכנולוגית מציאות וירטואלית; ציוד היקפי 
למחשבים לבישים בשימוש בחיבור עם טכנולוגית מציאות 

וירטואלית; תוכנת מציאות וירטואלית לחינוך, הכשרה, משחקים 
ובידור; תוכנת משחק מציאות וירטואלית; אוזניות מציאות 

וירטואלית; בקרי כף יד למציאות וירטואלית; חיישנים חיצוניים 
בשימוש עם אוזניות מציאות וירטואלית ובקרי כף יד למציאות 
וירטואלית; מערכת הפעלה לתוכנת מציאות וירטואלית; רפידות 
משחק ובקרים למציאות וירטואלית; תוכנות מחשב למשחק 
תכנית מציאות וירטואלית; תוכנות מחשב לדחיסת תוכניות 

וידאו של מציאות וירטואלית; תכנית וידאו תלת מיימד להורדה 
על גבי רשתות תקשורת גלובליות במחשב; שחקן תכנית וידאו 
תלת מיימד לאינטראקציה עם אוזניות מציאות וירטואלית ובקרי 
כף יד למציאות וירטואלית; מפיק אפקט צליל ליצירת אפקטים 
קוליים מיוחדים בתגובה לאינטראקציה עם אוזניות מציאות 
וירטואלית ובקרי כף יד למציאות וירטואלית; מפיק אפקט ריח 
ליצירת אפקט ריח מסוים בתגובה לאינטראקציה עם   אוזניות 
מציאות וירטואלית ובקרי כף יד למציאות וירטואלית; אביזרים 
עבור מערכת מציאות וירטואלית; חיישני מעקב אחר תנועה; 
מכשירים להצגת נתונים ווידאו כלומר, תושבות ראש ועיניות 
לקסדה רכוב לתצוגה על מסכים, על מצלמות פרונטליות, 

חיישני תמונה וחיישני מיקום לייזר; מוצרים אופטיים, כלומר, 
מערכת תושבות ראש למציאות וירטואלית. מכשירים אופטיים, 
כלומר, עיניות לקסדה לתצוגה; משקפיים אופטיים; עדשות 
אופטיות; משקפיים; משקפי תלת מיימד ; מנגנון הולוגרמה; 
מנגנון הולוגרפית; ומדריכים למשתמש עבור כל התוכנה הנ״ל 
והמכשירים הנמכרים בנוסף לכך..                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 25 סוג: 25

Footwear; smocks; caps [headwear]; hosiery; belts 
[clothing]; shawls; sweaters; shirts; clothing; hats; 
pants; gloves [clothing]; scarfs; slippers; sandals; 
swimsuits; shoes; tee-shirts; neckties; raincoat.           
          

הַנעָלָה; חלוקים; כובעים [כיסויי ראש]; לְבָנִים; חגורות [בגדים]; 
שלים; סוודרים; חולצות; הַלּבָׁשָה; כובעים; מִכְנָסַיִים; כפפות 
[בגדים]; צעיפים; נעלי בית; סנדלים; בגדי ים; נעליים; חולצות 

טריקו; עניבות; מְעִיל גֶׁשֶם.

ה' תמוז תשע"ז - 54429/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Advertising; import-export agencies; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; sales promotion for others; 
business information; auctioneering; online shopping; 
advertising by mail order; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
marketing; marketing research; opinion polling; on-
line advertising on a computer network; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; retailing and wholesaling of computer 
software; retailing and wholesaling of computer 
hardware; retailing and wholesaling of computer 
accessories.

ּפִרסּום; סוכנויות יבוא ויצוא; אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים 
של סחורות ושירותים; מכרזים והפצה של מוצרים של יצרנים 
מקומיים וזרים; אוסף של מידע למאגרי נתונים במחשב; 

מערכת מידע למאגרי נתונים במחשב; קידום מכירות לאחרים; 
שירותי רכש עבור אחרים [רכישת סחורות ושירותים לעסקים 

אחרים]; מידע עסקי; מכירות פומביות; קניות באינטרנט; פרסום 
על ידי הזמנה בדואר; מידע מסחרי וייעוץ לצרכנים [חנות עצה 
צרכנית]; שיווק; סקר שוק; סקרי דעת; השכרה של שלטי חוצות 
[לוחות פרסום]; פרסום מקוון ברשת מחשבים; השכרה של זמן 

פרסום באמצעי תקשורת; השכרת שטחי פרסום; ארגון 
תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; מצגת של סחורות 

באמצעי תקשורת, למטרות קמעונאיות; קמעונאות וסיטונאות 
של תוכנת מחשב; קמעונאות וסיטונאות של חומרת מחשב; 

קמעונאות וסיטונאות של אבזרים למחשב.                             
                                                                                    

          

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; maintenance of 
computer software; rental of computer software; 
computer system design; installation of computer 
software; duplication of computer programs; 
computer virus protection services; design of 
electronic map software; processing of computer 
data; recovery of computer data; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; 
digitization of documents [scanning]; data conversion 
of computer programs and data [not physical 
conversion]; hosting computer sites [web sites]; 
providing search engines for the internet; network 
certification service; network safety administered 
services; consultancy in the design and development 
of computer hardware; computer technology 
consultancy; monitoring of computer systems by 
remote access; electronic data storage; off-site data 
backup; providing information on computer 
technology and programming via a web site; 
technological consultancy; cloud computing; software 
as a service [SaaS]; server hosting; outsource 
service providers in the field of information 
technology.

תכנות; עיצוב תוכנת מחשב; עדכון של תוכנת מחשב; תחזוקה 
של תוכנת מחשב; השכרה של תוכנת מחשב; עיצוב מערכת 
מחשב; התקנה של תוכנת מחשב; שכפול של תוכנות מחשב; 
שירותי הגנה מפני וירוסים במחשב; עיצוב של תוכנת מפה 

אלקטרונית; השכרה של שרתי אינטרנט; השכרת מחשב; מתן 
שירותים לשימוש זמני של תוכנת מחשב שאינה להורדה; עיבוד 
של נתוני מחשב; קבלה בחזרה של נתונים במחשב; המרה של 
נתונים או מסמכים פיזיים לתקשורת אלקטרונית; דיגיטציה של 
מסמכים [סריקה]; המרת נתונים של תוכנות מחשב ונתונים 
[המרה לא פיזית]; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור 
אחרים; אירוח אתרי מחשב [אתרי אינטרנט]; אספקת מנועי 
חיפוש עבור האינטרנט; שירות לאישור רשת; שירותים 
לבטיחות ברשת; "צור או תחזוקה של דפי אינטרנט עבור 
אחרים; "עוץ בעיצוב ופיתוח של חומרת מחשב; "עוץ 

בטכנולוגיית מחשב; ניטור של מערכות מחשב על ידי גישה 
מרחוק; אחסון נתונים אלקטרוני; גיבוי נתונים מחוץ לאתר; 
אספקת מידע על טכנולוגיית מחשב ותכנות באמצעות אתר 
אינטרנט; "עוץ בטכנולוגיית מידע ;"עוץ טכנולוגי; מחשוב ענן; 
"עוץ עיצוב אתר אינטרנט; תוכנה כשירות ;שרת אירוח; מיקור 
חוץ לספקי שירותים בתחום טכנולוגיית מידע.                         
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: PANTONE 306; CMYK 75 0 5 0; RGB 0 181 
226; HEX 00B5E2

הסימן מוגבל לצבעים ראה פרוט צבעים באנגלית הנראים 
בסימן.

 Owners

Name: HTC CORPORATION

Address: No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Tel Aviv, 
6706054, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל
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Trade Mark No. 280942 מספר סימן

Application Date 20/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, colognes, toilet water, perfumes, 
fragrances for personal use, essential oils; 
cosmetics; make-up products namely, lipsticks, lip 
glosses, mascaras, eye shadows, eyeliners, blushes, 
pressed powders, loose powders, foundations; nail 
care products namely, nail polish and nail polish 
remover; toiletries; non-medicated skin care products 
namely cosmetic creams and lotions for skin care, 
moisturizing creams, facial masks and skin firming 
creams and lotions; cosmetic preparations for baths 
and showers namely, bath oil, bath salts, bath beads 
and bath crystals, talcum powders, hair lotions, 
shampoos; dentifrices; antiperspirants, deodorants 
for personal use; shaving articles namely, shaving 
soaps, shaving gel and shaving cream, after-shave, 
after-shave lotions and gels; shoe polish and creams; 
hair dyes; cleaning preparations; cosmetics for 
animals ; all included in class 3

סבונים; בשמים, מי קולון, מי טואלט, בשמים, מבשמים לשימוש 
אישי, שמנים אתריים; מוצרי קוסמטיקה; מוצרי איפור, דהיינו, 
שפתונים, ליפגלוס, מסקרות, צלליות, עפרונות עיניים, סמקים, 
פודרות דחוסות, פודרות באבקות, בסיס איפור; מוצרי טיפוח 
ציפורניים, דהיינו, לק ומסיר לק; מוצרי רחצה; מוצרים לטיפול 
בעור שאינם תרופות, דהיינו, קרמים ותחליבים קוסמטיים 
לטיפול בעור, קרם לחות, מסכות פנים וקרמים ותחליבים 

למיצוק העור; תכשירי קוסמטיקה לאמבטיות ומקלחות, דהיינו, 
שמן אמבט, מלח אמבט, חרוזי אמבטיה וקריסטלים לאמבטיה, 
אבקות טלק, קרמים לשיער, שמפו; משחות שיניים; תכשירים 
נגד הזעה, דאודורנטים לשימוש אישי; פרטי גילוח, דהיינו, 

סבונים לגילוח, ג'ל גילוח וקצף גילוח, אפטר שייב, קרמים וג'לים 
לאחר גילוח; משחת נעליים וקרמים; צבעי שיער; תכשירי ניקוי; 
קוסמטיקה לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 3                       
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Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments; optical goods such as eyewear, 
spectacles, protective spectacles, eyepieces, 
spectacles lenses, spectacle glasses, contact lenses, 
sunglasses; sunglass products, namely headstraps, 
sunglass retainers, eyeglass cases and sunglasses 
cases, spectacles presentation boxes, spectacles 
chains and spectacles cords, spectacles frames, 
pince-nez, magnifying glasses, telescopes, 
binoculars, parts for all aforesaid goods; cameras 
cases; cases and holders for portable computers and 
mobile phones; mobile phone covers; blank audio 
tapes, blank audio cassettes, blank video tapes, 
video cameras; blank video cassettes, blank compact 
discs, compact discs featuring music, blank laser 
discs, video disks and magnetic optical discs 
featuring topics in the fields of fashion, modeling and 
lifestyles; blank magnetic data carriers, blank 
recording discs; pre-recording discs featuring topics 
in the fields of fashion, modeling and lifestyles; 
computers; computer peripheral equipment; 
computer software applications (downloadable); 
recorded computer programs featuring topics in the 
fields of fashion, modeling and lifestyles; mouse 
pads; magnetic coded cards featuring topics in the 
fields of fashion, modeling and lifestyles; compact 
discs (audio-video) featuring topics in the fields of 
fashion, modeling and lifestyles; optical compact 
discs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling and lifestyles; compact disc players, 
downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines, newsletters, brochures and 
catalogs in the fields of fashion, modeling and 
lifestyles; pocket calculators; video game cartridges; 
headphones; loudspeakers; all included in class 09

מכשירים והתקנים לצילום, הסרטה ואופטיקה; מוצרים אופטיים 
כגון משקפים, משקפיים, משקפי מגן, עדשות, עדשות 

למשקפיים, משקפיים לצפייה באירועים, עדשות מגע, משקפי 
שמש; מוצרי משקפי שמש, דהיינו, רצועות לראש, רצועות עבור 

משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים ומשקפי שמש, תיבות 
להצגת משקפיים, שרשראות ורצועות למשקפיים, מסגרות 
למשקפיים, משקפי מצבט, זכוכית מגדלת, טלסקופים, 

משקפות, חלקים לכל המוצרים האמורים; נרתיקים למצלמות; 
נרתיקים ותיקים למחשבים ניידים וטלפונים ניידים; כיסויי טלפון 
ניידים; סרטי  אודיו ריקים, קלטות אודיו ריקות, קלטות וידאו 
ריקות, מצלמות וידאו; קלטות וידאו ריקות, תקליטורים ריקים, 
תקליטורים הכוללים מוסיקה, דיסקי לייזר ריקים, דיסקי וידאו 
ודיסקים אופטיים מגנטיים הכוללים נושאים בתחומי אופנה, 
דוגמנות ואורח חיים; ספקי נתונים מגנטיים ריקים, דיסקי 
הקלטה ריקים; דיסקים מוקלטים מראש הכוללים נושאים 
בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; מחשבים; ציוד היקפי 
למחשב; יישומי תוכנת מחשב (להורדה); תוכנות מחשב 
מוקלטות שכוללות נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח 
חיים; משטחים לעכבר; כרטיסים מגנטיים מקודדים הכוללים 

נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; תקליטורים (אודיו 
ווידאו) הכוללים נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות ואורח חיים; 
תקליטורים אופטיים הכוללים נושאים בתחומי אופנה, דוגמנות 
ואורח חיים; נגני קומפקט דיסק, פרסומים אלקטרוניים בסוגי 
ספרים, מגזינים, עלונים, חוברות וקטלוגים בתחומי אופנה, 

דוגמנות ואורח חיים הניתנים  להורדה; מחשבוני כיס; מחסניות 
משחק וידאו; אוזניות; רמקולים; הנכללים כולם בסוג 09           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 14 סוג: 14

Jewellery namely, bracelets, necklaces, brooches, 
rings, earrings, charms, tie tacks, hat ornaments, 
badges of precious metals, buckles of precious 
metals, belt ornaments of precious metals, pins being 
jewellery, cuff links, key rings; jewellery and precious 
stones; horological and chronometric instruments 
namely, watches, wrist-watches, straps for wrist-
watches and watch cases, clocks, chronographs, 
chronometers, alarm clocks; watches cases; 
jewellery cases, shoe and hat ornaments of precious 
metal; all included in class 14

תכשיטים, דהיינו, צמידים, שרשראות, סיכות, טבעות, עגילים, 
קמעות, נעצי עניבה, קישוטי כובע, תגים ממתכות יקרות, 

אבזמים ממתכות יקרות, קישוטי חגורה ממתכות יקרות, סיכות 
בתחומי תכשיטים, חפתים, מחזיקי מפתחות; תכשיטים ואבני 
חן; מכשירים של אורלוגין ומדידה, דהיינו, שעונים, שעוני יד, 
רצועות לשעוני יד ונרתיקים עבור שעונים, שעונים, כרונוגרף, 
כרונומטר, שעונים מעוררים; קופסאות לשעונים; קופסאות 
לתכשיטים, קישוטים של נעליים וכובעים ממתכת יקרה; 

הנכללים כולם בסוג 14                                                     
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Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather and 
not included in other classes; animal skins; full line of 
bags, namely all purpose sports and athletic bags 
(excluding goods in class 28); sports and athletic 
bags; overnight bags; book bags; carrier bags; 
travelling bags; backpacks; handbags; suitcases; 
purses; briefcases; travel bags; duffel bags; cloth 
shopping bags; beach bags, wheeled shopping bags, 
school bags; garment bags for travel; straps for 
luggage; overnight cases clutch; bags; travel kit bags 
sold empty; suitcases with wheels attached; billfolds; 
wallets, pocket wallets, change purses, coin purses, 
key cases, credit card cases of leather; combined 
money and credit card holders; card cases, jewelry 
rolls for travel and storage, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery, collars 
for animals; harness for animals; all included in class 
18

מוצרים העשויים מעור וחיקויי עור ואשר אינם כלולים בסוגים 
אחרים; עור של חיות; קו מלא של תיקים, דהיינו, תיקי ספורט 
ואתלטיקה לכל מטרה (לא כולל טובין בסוג 28); תיקי ספורט 
ואתלטיקה; תיקים לשהות קצרה; תיקי ספרים; שקיות; תיקי 

נסיעה; תיקי גב; תיקי יד; מזוודות; ארנקים; תיקי מסמכים; תיקי 
נסיעות; תרמילים; שקיות בד; תיקי חוף, תיקי קניות על גלגלים, 
תיקי בית ספר; שקיות בגדים עבור נסיעות; רצועות למטען; 
תיקים לשהות קצרה ללא ידית; תיקים; ערכות תיקי נסיעות 

הנמכרות ריקות; מזוודות עם גלגלים; ארנק לשטרות; ארנקים, 
ארנקי כיס, ארנקי למטבעות, נרתיקים למפתחות, נרתיקים 
לכרטיס אשראי מעור, ארנקים עבור מזומנים וכרטיסי אשראי 
יחד; נרתיקים לכרטיס, רולים לתכשיטים לצורכי נסיעות ואחסון, 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים, 
צווארונים לבעלי חיים; ריתמות לבעלי חיים ; הנכללים כולם 

בסוג 18                                                                         
                                                                                    

                                                                          

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes, namely household linen, bed linen, bath 
linen, bed sheets, pillow shams, pillow cases, 
blankets, comforters, quilts, bedspreads, bed covers, 
coasters, duvets, dust ruffles, mattress covers; 
towels, bath towels, beach towels; travelling rugs; 
face cloths; shower curtains; table linen, table covers, 
table cloths, fabric table runners, table napkins of 
textile, place mats of textile material; curtains; 
draperies; unfitted fabric furniture covers; fabric flags; 
handkerchiefs; cloth labels; curtain tie-backs in the 
nature of textile curtains holders; net curtains; 
upholstery fabrics; wall hangings of textiles ; all 
included in class 24

מוצרי בדים וטקסטיל שאינם נכללים בסוגים אחרים, דהיינו, 
מצעים ביתיים, כלי מיטה, כלי אמבטיה, סדיני מיטה, כריות נוי, 
ציפות לכריות, שמיכות, כיסוי עליון לשמיכות, שמיכות פוך, 

כיסויי מיטה, ציפות למיטה, תחתיות, שמיכות נוצות, חציות נגד 
אבק, כיסוי למזרן; מגבות, מגבות אמבטיה, מגבות חוף; 

שטיחונים לנסיעה; מטליות פנים; וילונות מקלחת; מצעי שולחן, 
כיסויי שולחן, מפות שולחן, אריגי בד לשולחן, מפיות שולחן 
ארוגות, פלייסמנט מחומרי טקסטיל; וילונות; וילאות; כיסוי 
ריהוט מבד שאינו מותאם; דגלי בד; ממחטות; תוויות בד; 

מחזיקי וילונות בצורה של מחזיקי וילונות ארוגים; וילונות רשת; 
בדי ריפוד; שטיחי קיר ארוגים; הנכללים כולם בסוג 24             
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children and infants 
namely shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit 
tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, halter tops, 
bodysuits, camisoles, chemises, undershirts, slips, 
foundation garments, sweaters, cardigans, blouses, 
jerseys, turtlenecks, blazers, sport coats, trousers, 
pants, slacks,  culottes, jeans, dungarees, jumpsuits, 
gym suits, jogging suits, shorts, sweatpants, warm-up 
suits, jeans, skirts, dresses, wedding dresses, 
evening gowns, suits, overalls, jumpers, vests, 
jackets, coats, raincoats, parkas, ponchos, 
swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, 
wind resistant jackets; clothing for dancing namely 
leotards and ballet suits, sleepwear, pajamas, 
bathrobes, shower caps, chasubles, underwear, 
lingerie, boxer shorts, belts, ties; headgear namely, 
hats, wool hats, caps, visors, headbands, ear muffs; 
scarves, shawls, wristbands, cloth bibs; footwear for 
men, women and children and infants, shoes, 
gymnastic shoes, sneakers, socks, sandals and 
slippers; stockings, hosiery, boots, beach shoes, 
sandals, slippers, gloves, suspenders; layette; 
sashes for wear ; all included in class 25         

ביגוד לגברים, נשים וילדים ותינוקות, דהיינו, חולצות, חולצות 
גולף, חולצות טי, חולצות פולו, חולצות סרוגות, חולצות ארוגות, 

סווטשרט, גופיות ללא שרוולים, חולצות קולר, בגדי גוף, 
קומבינזון, תחתוניות, גופיות, בגדים תחתונים, בגדי יסוד, 

סוודרים, אפודות, חולצות לנשים, חולצות ספורט, צווארון גולף, 
בלייזרים, מעילי ספורט, מכנסיים, מכנסיים, מכנסיים מחויטים, 
מכנסי חצאית, מכנסי ג'ינס, אוברולים מג'ינס, סרבלים, חליפות 
חדר כושר, חליפות ריצה, מכנסיים קצרים, מכנסי טרנינג, 

חליפות חימום, ג'ינס, חצאיות, שמלות, שמלות חתונה, שמלות 
ערב, חליפות, אוברולים, סוודרים, וסטים, ז'קטים, מעילים, 
מעילי גשם, מעיל עם כיסוי ראש, פונצ'ו, בגדי ים, ביקיני, בגד 
ים לגברים, מעילים, בגדי גשם, מעילים עמידים לרוח; בגדים 
לריקודים, דהיינו, בגדי גוף וחליפות בלט, לבוש לילה, פיג'מות, 

חלוקי רחצה, כובעי מקלחת, גלימות, תחתונים, הלבשה 
תחתונה, תחתונים בוקסר, חגורות, עניבות; כיסויי ראש, דהיינו, 
כובעים, כובעי צמר, כובעי קסקט, מצחיות, סרטי ראש, מחממי 
אוזניים; צעיפים, שלים, סרטי הזעה ליד, סינרי בד; נעליים 
לגברים, נשים וילדים ותינוקות, נעליים, נעלי התעמלות, נעלי 
ספורט, גרביים, סנדלים ונעלי בית; גרביונים, גרבונים, מגפיים, 
נעלי חוף, סנדלים, נעלי בית, כפפות, כתפות; בגדי תינוקות; 

אבנט ללבוש; הנכללים כולם בסוג 25

ה' תמוז תשע"ז - 54929/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Wholesale, retail and business assistance relating to 
franchising services in connection with perfumes, 
cosmetics, hair care preparations, face care 
preparations, body care preparations, toiletries, 
eyewear, personal computer covers and accessories, 
mobile phones covers and accessories, jewellery, 
watches, horological and chronometric instruments, 
clothing,   footwear, headgear, gloves, scarves, belts, 
goods made of leather or imitations of leather, bags, 
luggage, wallets, purses, umbrellas, towels, furniture, 
soft  furnishings, household accessories and articles, 
glassware, tableware, fabric and textile goods, toys, 
records, cassettes, videos, compact discs, video 
compact discs, books, magazines, art pictures, 
playing cards, greeting cards, calendars, posters, 
prints, stickers, wrapping paper, packaging materials, 
stationery, confectionery, biscuits and cakes; online 
retail store services in connection with the aforesaid 
goods; business management and administrative 
services; organization and provision of customer 
relationship and loyalty programs; advertising; 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; representation of goods on 
communication media, for retail purpose; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; sales promotion for others; 
personnel management; relocation services for 
businesses; office functions; secretarial services; 
accounting; rental of vending machines; sponsorship 
search ; all included in class 35

סיוע במכירה סיטונאית, קמעונאית ועסקית בנוגע לשירותי 
זכיינות בהקשר לבשמים, קוסמטיקה, תכשירי טיפוח השיער, 
תכשירים לטיפול פנים, תכשירים לטיפוח גוף, מוצרי רחצה, 

משקפיים, כיסויי מחשב אישי ואביזרים, כיסויים ואביזרים עבור 
טלפונים ניידים, תכשיטים, שעונים, מכשירי אורלוגין ומדידה, 
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, כפפות, צעיפים, חגורות, מוצרי 
עור או חיקויי עור, תיקים, מזוודות, ארנקים, ארנקי נשים, 

מטריות, מגבות, רהיטים, ריהוט רך, אביזרים ומוצרים ביתיים, 
כלי זכוכית, כלי שולחן, מוצרי בד וטקסטיל, צעצועים, תקליטים, 

קלטות, סרטי וידאו, תקליטורים, תקליטורי וידאו, ספרים, 
מגזינים, תמונות אמנות, קלפי משחק, כרטיסי ברכה, לוחות 
שנה, פוסטרים, הדפסים, מדבקות, נייר עטיפה, חומרי אריזה, 

נייר מכתבים, קונדיטוריה, עוגיות ועוגות; שירותי חנות 
קמעונאית מקוונת בהקשר למוצרים האמורים לעיל; ניהול עסקי 
ושירותים מנהליים; ארגון ומתן תוכניות קשרי לקוחות ותוכניות 
נאמנות; ּפִרסּום; ארגון ירידי סחר למטרות מסחריות או פרסום; 
ייצוג של מוצרים באמצעי תקשורת, למטרה קמעונאית; מנהל 
מסחר של זכיינות המוצרים והשירותים של אחרים; קידום 
מכירות עבור אחרים; ניהול כוח אדם; שירותי רילוקיישן 

לעסקים; שירותי משרד; שירותי מזכירות; חשבונאות; השכרה 
של מכונות אוטומטיות; חיפוש חסות ; 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)

Hong Kong, 25/11/2015, No. 303611439 הונג קונג, 25/11/2015, מספר 303611439

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ה' תמוז תשע"ז - 55029/06/2017



 Owners

Name: Thakoon (HK) Limited

Address: Unit 602, 6/F., Chuang’s Tower, P.O.B. 30-32 
Connaught Road Central, Hong Kong, Hong Kong

Limited

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

ה' תמוז תשע"ז - 55129/06/2017



מיכל הקטנה

Trade Mark No. 280943 מספר סימן

Application Date 20/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumeries; cosmetics; hair lotions; 
toothpastes; cosmetic kits; perfumery; cosmetic dyes; 
cosmetic creams; oils for cosmetic purposes; 
shampoos; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; 
make-up preparations; douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 
toiletries.

סבונים; בשמים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים לשיער; משחות 
שיניים; ערכות קוסמטיות; פרפומריה; צבעים קוסמטיים; קרמים 

קוסמטיים; שמנים למטרות קוסמטיות; שמפו; שפתונים; 
תחליבים למטרות קוסמטיות; תכשירי איפור; תכשירים 
להיגיינה אישית או להפגת ריחות (מוצרי קוסמטיקה); 

תמרוקים.                                                                       
                            

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; video films; video game cartridges; 
optical discs; audio recordings featuring music; digital 
music downloadable from the internet; downloadable 
ring tones, computer screen saver software, images, 
videos and music files via a global computer network 
and wireless communication devices; downloadable 
computer, video and electronic game programs and 
software via a global computer network and wireless 
communication devices; cases for mobile phones; 
mobile phone covers; sunglasses.

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי 
נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; תקליטורי די וי די ואמצעי 
תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; סרטי וידיאו; משחקי 

וידיאו; תקליטורים אופטיים; הקלטות שמע של מוזיקה; מוזיקה 
דיגיטלית הניתנת להורדה מן האינטרנט; רינגטונים, תוכנות 
שומרי מסך, דמויות, וידיאו וקבצי מוזיקה הניתנים להורדה 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית ומכשירי תקשורת  

אלחוטיים; תוכניות ותוכנות עם משחקי מחשב, משחקי וידיאו 
ומשחקים אלקטרוניים הניתנים להורדה באמצעות רשת 
מחשבים גלובאלית ומכשירי תקשורת אלחוטיים; נרתיקים 

לטלפונים ניידים; כיסויים לטלפונים ניידים; משקפי שמש.         
                                                                                    

                                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; photographs; stationery; writing 
materials; school supplies [stationery]; typewriters 
and office requisites (except furniture); books; 
booklets; greeting cards; envelopes [stationery]; 
albums; pictures; notebooks; diaries; bookmarks; 
posters; calendars; children's painting sets; paper 
party supplies, namely paper napkins, paper 
placemats; paper gift wrap and paper party bags.

דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; מכשירי כתיבה; ציוד לבית 
ספר (מכשירי כתיבה); צרכי משרד (למעט רהיטים); ספרים; 
ספרונים; כרטיסי ברכה; מעטפות (מכשירי כתיבה); אלבומים; 
תמונות; מחברות; יומנים; סימניות; פוסטרים; לוחות שנה; 
סטים לצביעה לילדים; צרכי מסיבה מנייר, היינו, מפיות נייר, 

מפות שולחן מנייר; אריזות למתנות מנייר ושקיות מסיבה מנייר. 
                                                                                    

                                              

Class: 18 סוג: 18

Bags; nose bags [feed bags]; school satchels; 
valises; haversacks; purses; shopping bags; boxes of 
leather or leather board.

תיקים; תיקי אוכל; תיקי בית ספר; מזוודות; תרמילים; ארנקים; 
סלי קניות; קופסאות מעור או מקרטון.                                   

                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; costumes. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; תחפושות.

Class: 28 סוג: 28

Games; toys; dolls; dolls' clothes; dolls' houses; 
building games; scale model kits [toys]; mobiles 
[toys]; toy vehicles; board games; jigsaw puzzles; 
playing cards; playing balls; play balloons; counters 
[discs] for games; controllers for toys.

משחקים; צעצועים; בובות; בגדים לבובות; בתי בובות; משחקי 
בנייה; מודלים מוקטנים להרכבה עצמית [צעצועים]; מוביילים 
(צעצוע); מכוניות צעצוע; משחקי קופסה; משחקי הרכבה 

(פאזלים); קלפי משחק; כדורי משחק; בלוני משחק; דיסקים 
למשחקים; בקרים לצעצועים.                     

ה' תמוז תשע"ז - 55229/06/2017



Ownersבעלים

Name: Michal Waizman שם: מיכל ויצמן

Address: P.O.B. 3561, RAMAT GAN, 52136, Israel כתובת : ת.ד. 3561, רמת גן, 52136, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower, 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 64739, 
ישראל

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and cultural services; production of 
shows; production of radio and television programs; 
organization of shows [impresario services]; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; entertainment; entertainment 
provided via a global communication network; 
nursery schools; production of songs, music, musical 
performances, performances and recordings; 
performance of songs, music, musical performances, 
performances and recordings; dissemination of 
tapes, compact discs and any other means of 
preserving music and performances; production and 
performance of programs, series, movies and 
entertainment shows in all media, including radio, 
cables, satellite and internet transmissions. 

שירותי בידור ותרבות; הפקת מופעים; הפקת תוכניות לרדיו 
ולטלויזיה; ארגון מופעים (שירותי אמרגנות); ארגון תחרויות 
(חינוך או בידור); בידור; בידור המסופק דרך רשת תקשורת 

גלובלית; גני ילדים; הפקה של שירים, מוסיקה, הופעות, הצגות 
והקלטות; ביצוע של שירים, מוסיקה, הופעות, הצגות והקלטות; 
הפצה של קלטות, תקליטורים וכל אמצעי אחר לשימור מוזיקה 
והופעות; הפקה וביצוע של תוכניות, סדרות, סרטים ומופעי 

בידור בכל מדיה לרבות בשידורי רדיו, כבלים, לווין ואינטרנט;   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ה' תמוז תשע"ז - 55329/06/2017



Trade Mark No. 280944 מספר סימן

Application Date 20/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumeries; cosmetics; hair lotions; 
toothpastes; cosmetic kits; perfumery; cosmetic dyes; 
cosmetic creams; oils for cosmetic purposes; 
shampoos; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; 
make-up preparations; douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 
toiletries.

סבונים; בשמים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים לשיער; משחות 
שיניים; ערכות קוסמטיות; פרפומריה; צבעים קוסמטיים; קרמים 

קוסמטיים; שמנים למטרות קוסמטיות; שמפו; שפתונים; 
תחליבים למטרות קוסמטיות; תכשירי איפור; תכשירים 
להיגיינה אישית או להפגת ריחות (מוצרי קוסמטיקה); 

תמרוקים.                                                                       
                            

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; video films; video game cartridges; 
optical discs; audio recordings featuring music; digital 
music downloadable from the internet; downloadable 
ring tones, computer screen saver software, images, 
videos and music files via a global computer network 
and wireless communication devices; downloadable 
computer, video and electronic game programs and 
software via a global computer network and wireless 
communication devices; cases for mobile phones; 
mobile phone covers; sunglasses.

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי 
נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; תקליטורי די וי די ואמצעי 
תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; סרטי וידיאו; משחקי 

וידיאו; תקליטורים אופטיים; הקלטות שמע של מוזיקה; מוזיקה 
דיגיטלית הניתנת להורדה מן האינטרנט; רינגטונים, תוכנות 
שומרי מסך, דמויות, וידיאו וקבצי מוזיקה הניתנים להורדה 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית ומכשירי תקשורת  

אלחוטיים; תוכניות ותוכנות עם משחקי מחשב, משחקי וידיאו 
ומשחקים אלקטרוניים הניתנים להורדה באמצעות רשת 
מחשבים גלובאלית ומכשירי תקשורת אלחוטיים; נרתיקים 

לטלפונים ניידים; כיסויים לטלפונים ניידים; משקפי שמש.         
                                                                                    

                                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; photographs; stationery; writing 
materials; school supplies [stationery]; typewriters 
and office requisites (except furniture); books; 
booklets; greeting cards; envelopes [stationery]; 
albums; pictures; notebooks; diaries; bookmarks; 
posters; calendars; children's painting sets; paper 
party supplies, namely paper napkins, paper 
placemats; paper gift wrap and paper party bags.

דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; מכשירי כתיבה; ציוד לבית 
ספר (מכשירי כתיבה); צרכי משרד (למעט רהיטים); ספרים; 
ספרונים; כרטיסי ברכה; מעטפות (מכשירי כתיבה); אלבומים; 
תמונות; מחברות; יומנים; סימניות; פוסטרים; לוחות שנה; 
סטים לצביעה לילדים; צרכי מסיבה מנייר, היינו, מפיות נייר, 

מפות שולחן מנייר; אריזות למתנות מנייר ושקיות מסיבה מנייר. 
                                                                                    

                                              

Class: 18 סוג: 18

Bags; nose bags [feed bags]; school satchels; 
valises; haversacks; purses; shopping bags; boxes of 
leather or leather board.

תיקים; תיקי אוכל; תיקי בית ספר; מזוודות; תרמילים; ארנקים; 
סלי קניות; קופסאות מעור או מקרטון.                                   

                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; costumes. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; תחפושות.

ה' תמוז תשע"ז - 55429/06/2017



Ownersבעלים

Name: Michal Waizman שם: מיכל ויצמן

Address: P.O.B. 3561, RAMAT GAN, 52136, Israel כתובת : ת.ד. 3561, רמת גן, 52136, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower, 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 64739, 
ישראל

Class: 28 סוג: 28

Games; toys; dolls; dolls' clothes; dolls' houses; 
building games; scale model kits [toys]; mobiles 
[toys]; toy vehicles; board games; jigsaw puzzles; 
playing cards; playing balls; play balloons; counters 
[discs] for games; controllers for toys.

משחקים; צעצועים; בובות; בגדים לבובות; בתי בובות; משחקי 
בנייה; מודלים מוקטנים להרכבה עצמית [צעצועים]; מוביילים 
(צעצוע); מכוניות צעצוע; משחקי קופסה; משחקי הרכבה 

(פאזלים); קלפי משחק; כדורי משחק; בלוני משחק; דיסקים 
למשחקים; בקרים לצעצועים.                     

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and cultural services; production of 
shows; production of radio and television programs; 
organization of shows [impresario services]; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; entertainment; entertainment 
provided via a global communication network; 
nursery schools; production of songs, music, musical 
performances, performances and recordings; 
performance of songs, music, musical performances, 
performances and recordings; dissemination of 
tapes, compact discs and any other means of 
preserving music and performances; production and 
performance of programs, series, movies and 
entertainment shows in all media, including radio, 
cables, satellite and internet transmissions. 

שירותי בידור ותרבות; הפקת מופעים; הפקת תוכניות לרדיו 
ולטלויזיה; ארגון מופעים (שירותי אמרגנות); ארגון תחרויות 
(חינוך או בידור); בידור; בידור המסופק דרך רשת תקשורת 

גלובלית; גני ילדים; הפקה של שירים, מוסיקה, הופעות, הצגות 
והקלטות; ביצוע של שירים, מוסיקה, הופעות, הצגות והקלטות; 
הפצה של קלטות, תקליטורים וכל אמצעי אחר לשימור מוזיקה 
והופעות; הפקה וביצוע של תוכניות, סדרות, סרטים ומופעי 

בידור בכל מדיה לרבות בשידורי רדיו, כבלים, לווין ואינטרנט;   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ה' תמוז תשע"ז - 55529/06/2017



Trade Mark No. 280992 מספר סימן

Application Date 15/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1278360 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gilead Sciences Ireland UC

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

(Ireland An Unlimited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Antiviral pharmaceutical preparations; antifungal 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatic, cardiovascular, respiratory, oncological, 
hematological conditions, diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of infectious diseases; anti-fibrotic 
pharmaceutical preparations.

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

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

Ireland, 30/03/2015, No. 2015/00671 אירלנד, 30/03/2015, מספר 2015/00671

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 55629/06/2017



Trade Mark No. 281137 מספר סימן

Application Date 22/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1257865 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Roche Diabetes Care GmbH

Address: Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

In-vitro diagnostic preparations for medical use; test 
strips for detection of glucose in blood.

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose monitors including accessories; 
lancets and lancet devices for medical use; insulin 
pumps and infusion sets.

ה' תמוז תשע"ז - 55729/06/2017



Trade Mark No. 281259 מספר סימן

Application Date 23/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1280140 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 55829/06/2017



Class: 7 סוג: 7

Motors and engines (other than for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles), namely, air pumps (garage 
installations), alternators, anti-pollution devices for 
engines, axles for machines, ball rings for bearings, 
bearings, ball bearings, bearing brackets (machines), 
bushing (parts of machines), bearings for 
transmission shafts, belts for machines, belts for 
engines, calenders (machines), feeders for 
carburetors, carburetors, catalytic converters, 
machine clack valves, compressed air engines, 
compressed air pumps, compressors (machines), 
connecting rods for machines or motors, control 
cables for machines or motors, control devices for 
machines or motors, hydraulic controls for machines 
and motors, pneumatic controls for machines and 
motors, hoods (parts of machines), crank shafts, 
crankcases for machines and motors, cranks (parts 
of machines), cylinder heads for engines, cylinders 
for machines, cylinders for engines, hydraulic devices 
for opening doors, pneumatic devices for opening 
doors, electric door closers, electric devices for door 
openers, hydraulic door closers, pneumatic devices 
for door closers, drilling heads (parts of machines), 
drilling bits (parts of machines), machine drums, 
dynamo brushes, dynamo belts, dynamos, ejectors, 
hydraulic motors, exhaust manifolds for engines, 
silencers for engines, fan belts for engines, fans for 
engines, filters to clean cooling air for engines, filters 
(parts of machines or motors), forge bellows (fans), 
forge bellows (air blowers), forge bellows, fuel 
economizers for engines, fuel conversion apparatus 
for internal combustion engines, fuel dispensing 
pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps, generators of electricity, glow plugs for Diesel 
engines, grease rings (parts of machines), grease 
boxes (machines), heat exchangers (parts of 
machines), igniting devices for internal combustion 
engines, igniting magnetos, injectors for engines, 
jacks (machines), pneumatic jacks, gaskets (parts of 
engines), journal boxes, journals, kick starters for 
motorcycles, grease pumps, lubricating pumps (parts 
of machines), mufflers for engines, parts of pistons, 
piston rings, pistons for cylinders, pistons for 
engines, pistons (parts of machines or motors), 
electric machines and apparatus for polishing, power 
hammers, pressure reducers (parts of machines), 
pressure regulators (parts of machines), pressure 
valves (parts of machines), pump diaphragms, 
pumps (parts of machines or motors), pumps 
(machines), rack and pinion jacks, cooling radiators 
for engines, regulators (parts of machines), roller 
bearings, needle bearings, shock absorber plungers 
(parts of machines), spark plugs for internal 
combustion engines, speed governors for machines 
and motors, springs (parts of machines), starters for 
engines, stators, steam traps, taps (parts of 
machines or engines), transmissions for machines, 
turbochargers, universal joints, valves (parts of 
machines), winches, electrical devices for opening 
windows, electric devices for window closers, 
hydraulic devices for opening windows, hydraulic 
devices for window closers, pneumatic devices for 
opening windows, pneumatic devices for window 
closers.

ה' תמוז תשע"ז - 55929/06/2017



Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, air pumps [vehicle accessories], air 
bags [safety devices for automobiles], anti-glare 
devices for vehicles, anti-skid chains, anti-theft for 
vehicles, anti-theft alarms for vehicles, armored 
vehicles, automobile hoods, automobile chains, 
automobile chassis, automobile tires, automobile 
bodies, axle journals, axles, balance weights for 
vehicle wheels, bodies for vehicles, brake linings, 
brake shoes for vehicles, brake segments, brake 
pads for automobiles, brake discs for vehicles, 
brakes for vehicles, bumpers for automobiles, 
caissons [vehicles], caps for vehicle gas tanks, 
casings [pneumatic], cigar lighters for automobiles, 
hydraulic circuits for vehicles, clutches for land 
vehicles, connection rods for land vehicles, other 
than parts of engines, couplings for land vehicles, 
covers for vehicle steering wheels, crankcases for 
land vehicle components other than for engines, 
direction signals for vehicles, doors for vehicles, 
driving motors for land vehicles, driving chains for 
land vehicles, engine support for land vehicles, 
engines for land vehicles, freewheels for land 
vehicles, gear boxes for land vehicles, gearing for 
land vehicles, head-rests for vehicle seats, headlight 
wipers, hoods for vehicle engines, hoods for vehicles, 
horns for vehicles, hub caps, hubs for vehicle wheels, 
jet engines for land vehicles, luggage carriers for 
vehicles, luggage nets for vehicles, motor cars, 
automobiles, electric motors for land vehicles, mud 
guards, mudguards, non-skid devices for vehicle 
tires, propulsion mechanisms for land vehicles, 
rearview mirrors, reduction gears for land vehicles, 
reversing alarms for vehicles, rims for vehicle wheels, 
safety belts for vehicle seats, safety seats for children 
for vehicles, seat covers for vehicles, security 
harness for vehicle seats, shock absorbing springs 
for vehicles, shock absorbers for automobiles, ski 
carriers for cars, covers for spare wheels, spikes for 
tires, spoilers for vehicles, steering wheels for 
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles, car 
sun-blinds adapted for automobiles, suspension 
shock absorbers for vehicles, tailboard lifts [land 
vehicle parts], tires [pneumatic], torque converters for 
land vehicles, torsion bars for vehicles, trailer hitches 
for vehicles, transmission chains for land vehicles, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, vehicle tracks, treads for retreading 
tires, inner tubes for pneumatic tires, turbines for land 
vehicles, tires for vehicle wheels, undercarriages for 
vehicles, upholstery for vehicles, valves for vehicle 
tires, vehicle wheels, vehicle chassis, bumpers for 
vehicles, running boards for vehicles, tires for vehicle 
wheels, spokes for vehicles, vehicle suspension 
springs, vehicle seats, covers for vehicles, windows 
for vehicles, windshields, windshield wipers.

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

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

Switzerland, 25/08/2015, No. 678202 שוויץ, 25/08/2015, מספר 678202

Class: 7 סוג: 7

ה' תמוז תשע"ז - 56029/06/2017



Conditions/Disclaimers

The cross in the trademark shall be neither white on 
a red background nor red on a white background; nor 
shall it be reproduced in any other color that may be 
confused with the Swiss cross or the emblem of the 
Red Cross.

 Owners

Name: Nexus Automotive International SA

Address: Chemin du Château-Bloch 11, CH-1219 Le 
Lignon, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 56129/06/2017



Trade Mark No. 281272 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1280325 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Expert reports on business and business information; 
business management and organization consultancy; 
opinion polling; commercial management services; 
economic forecasting; collection and systematization 
of data in a central file; computerized file 
management; advertising services in connection with 
the organization and management of hotel facilities; 
promotional and advertising actions; dissemination of 
information or advertisements by telephone, 
computer terminals, the press; rental of advertising 
space; market research; advertising mailing services; 
sales promotion for others; consulting in marketing, 
advertising and communication; advertising by mail 
order; radio advertising; television advertising; 
organization of seminars, trade shows for commercial 
or advertising purposes; organization of exhibitions 
for commercial purposes; rental of advertising 
material; retail services for bath towels, dressing 
gowns, tableware, beds, mattresses, bed linen; 
administrative management of hotels; business 
management assistance and business organization 
and management advice in the field of environmental 
protection and sustainable development; study, 
information and consulting regarding respect and 
improvement of working conditions, namely 
personnel issue consultancy, human resources 
management; administrative services to establish, 
promote, advance, coordinate and supervise 
community services and promote culture, 
occupational integration and humanitarian mutual 
assistance; services for real estate business 
management and the administrative management of 
real estate, including business management of 
hotels, motels, hotel complexes, apartments and 
residential hotels; commercial promotion services in 
all forms and on all media, including via a computer 
communication network (such as the Internet or 
Intranet) and in particular through the supply of user 
privilege cards; commercial consultancy services in 
the field of travel and travel planning; provision of 
comparison information on hotel and air fare prices; 
organization consultancy and business management 
relating to franchising; business reports and 
information relating to franchises; help and advice for 
business organization and management in the 
context of franchise networks; services provided by a 
franchiser, namely assistance with the operation or 
management of industrial or commercial companies; 
business operation of motels, hotel complexes, 
restaurants, tourist homes, cafeterias, tea rooms, 
bars (except clubs).

ה' תמוז תשע"ז - 56229/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Financial services in connection with holding loyalty 
cards; services involving payment by loyalty cards; 
financial services in connection with holding 
promotional loyalty coupons; services involving 
payment by promotional loyalty coupons; issuing of 
travelers' checks, tokens of value; insurance 
underwriting; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; issuing of travelers' checks or credit 
cards; raising or investing capital; capital investments 
for helping to establish new companies; management 
of real estate, residences and accommodation, 
including hotels, motels, hotel complexes and 
residential hotels; accommodation agencies (real 
estate), management and hosting of accommodation, 
leasing of real estate, renting of apartments, studios 
and rooms; fund raising for charitable purposes; 
cultural sponsorship services, namely, development 
of local crafts and heritage.

Class: 39 סוג: 39

Passenger transportation; travel organization 
services; travel guide and traveler escort services; 
services of tourist and travel agencies, namely 
booking of travel and holidays (except hotel and 
boarding house bookings); car transport; bus 
transport; air transport; railway transport; boat 
transport; chauffeur services; organization of cruises; 
organization of tours and excursions; rental of motor 
vehicles, airplanes and boats; booking of seats for 
travel; information on travel, holidays, tourism and 
geographical information, including maps and travel 
routes; advice and assistance in all the aforesaid 
fields.

Class: 43 סוג: 43

Hotel services and provision of food and drink; 
temporary accommodation; hotels; cafeteria, tea 
room and bar services (with the exception of clubs); 
travel agency services, namely, reservation of hotel 
rooms for travelers and temporary accommodation; 
travel agency services, namely making reservations 
and bookings for restaurants and meals; provision of 
information relating to hotels, temporary 
accommodation and restaurant services; butler 
services; reservation, lending and rental of rooms, 
halls and conference and meeting facilities; 
reservation, lending and rental of rooms, halls and 
facilities for seminars, banquets, cocktail parties and 
parties; consulting and advice (unrelated to business 
operation) in connection with hotels and restaurants; 
organization of holidays (temporary accommodation).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/04/2015, No. 15/4177212 צרפת, 28/04/2015, מספר 15/4177212

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ה' תמוז תשע"ז - 56329/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Honey: pantone 7550C and blue: pantone 
7546C blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Verbal elements are in blue (pantone 7546C) 
and the barnacle above is honey-colored (pantone 
7550C).

 Owners

Name: ACCOR

Address: 82 rue Henri Farman, F-92130 Issy Les 
Moulineaux, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 56429/06/2017



Trade Mark No. 281368 מספר סימן

Application Date 05/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1205691 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Grey and white.

 Owners

Name: Greentom IP and Licensing B.V.

Address: Molensingel 47, NL-6229 PB Maastricht, 
Netherlands

(NL Besloten vennootschap/Limited liability 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: 12 סוג: 12

Pushchairs, buggies, strollers including their parts; 
children and baby safety seats and chairs including 
their parts; movable mountings for children and baby 
safety seats and chairs.

ה' תמוז תשע"ז - 56529/06/2017



Trade Mark No. 281407 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. Seyman Trade Ltd. שם: א. סיימן סחר בע"מ

Address: 71 Metalon St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מטלון 71, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products, namely cheddar cheeses from the 
united kingdom; all included in class 29

מוצרי חלב,  גבינות צ'דר שמקורן בממלכה המאוחדת ; 
הנכללים כולם בסוג 29                                         

ה' תמוז תשע"ז - 56629/06/2017



פוליסולפט
Polysulphate

Trade Mark No. 282151 מספר סימן

Application Date 26/01/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1325933 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: ICL Europe Cooperatief U.A.,

Address: Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR, 
Amsterdam, Netherlands

(Netherlands Corporation)

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: 1 סוג: 1

Fertilizers containing Sulphur, Potassium, 
Magnesium and Calcium for use in agriculture, 
horticulture and forestry.

דשנים המכילים סולפט, אשלגן, מגנזיום וסידן לשימוש 
בחקלאות, גננות ויערנות.                                                  

                                      

ה' תמוז תשע"ז - 56729/06/2017



V-FLEX

Trade Mark No. 282339 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Facial tissue, toilet tissue, paper towels and paper 
table napkins.

ממחטות לפנים, ממחטות טואלט, מגבות נייר ומפיות שולחן 
מנייר.                   

ה' תמוז תשע"ז - 56829/06/2017



Trade Mark No. 282356 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: white, blue

הסימן מוגבל לצבעים לבן, כחול הנראים בסימן.

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Absorbent paper tissue products such as facial 
tissue, toilet tissue, paper towels, paper wipers, and 
paper table napkins.

מוצרי נייר טישו סופג כגון טישו לפנים, טישו לטואלט, מגבות 
נייר, מגבוני נייר ומפיות נייר לשולחן.                                   

                      

ה' תמוז תשע"ז - 56929/06/2017



HAMMER STRENGTH

Trade Mark No. 282362 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brunswick Corporation

Address: 1 N. Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, strength training 
machines; all included in class 28.

ציוד התעמלות, שהם, מיכשור לאימוני כוח; הנכללים כולם בסוג 
 .28

                                     

ה' תמוז תשע"ז - 57029/06/2017



LIFE FITNESS

Trade Mark No. 282363 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brunswick Corporation

Address: 1 N. Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, exercise cycles, rowing 
machines, weight machines, treadmills, ellipticals, 
and stair climbers; all included in class 28.

ציוד התעמלות, שהם, אופני כושר, מכשירי חתירה, מכשירי 
משקולות, הליכונים, מכשירים אליפטים, וסטפרים; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                               

ה' תמוז תשע"ז - 57129/06/2017



u in game

Trade Mark No. 282368 מספר סימן

Application Date 04/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARON SHAMIR שם: שרון שמיר

Address: 29 Tze'elon, Yavne, Israel כתובת : צאלון 29, יבנה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

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

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, recorded; educational software 
for children; computer game programs; electronic 
game software for wireless devices; computer 
application software for cellular phones; educational 
computer software; downloadable electronic books; 
Electronic Training and educational manuals; 
computer software development tools; all included in 
class 9.

תוכנות למחשב; תוכנות חינוכיות לילדים; תוכנות משחקי 
מחשב; תוכנות משחק אלקטרוניות להתקנים אלחוטיים; תוכנה 

יישומית לטלפונים ניידים; תוכנות מחשב חינוכיות; ספרים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; חוברות אלקטרוניות להדרכה 

ולימוד;
כלי פיתוח של תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Coaching [education and training]; educational and 
instruction services; game services provided on-line 
from a computer network for entertainment and 
further education purposes; providing on-line 
tutorials; computer-based training; provision of on-
line training; training services in the field of computer 
software development; all included in class 41.

אימון [חינוך והכשרה]; שירותי חינוך והדרכה;
שירותי משחקים המסופקים בצורה מקוונת מרשת מחשבים 

למטרות בידור או המשך חינוך;
מתן שיעורי הדרכה מקוונים; הכשרה מבוססת מחשב; מתן 
הכשרה מקוונת; שרותי הכשרה בנושא פיתוח תוכנת מחשב; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

        

ה' תמוז תשע"ז - 57229/06/2017



BELIVE

Trade Mark No. 282379 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pfizer Inc.

Address: 235 East 42nd Street, New York 10017, New 
York, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitoring electronic devices for non-medical 
purposes; computer software for managing 
information related to health and wellness; all 
included in class 9.

ניטור מכשירים אלקטרוניים למטרות שאינן רפואיות; תוכנת 
מחשב לניהול מידע הנוגע לבריאות ואיכות חיים; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           

  

Class: 10 סוג: 10

Monitoring electronic devices for medical purposes; 
all included in class 10.

ניטור מכשירים אלקטרוניים למטרות רפואיות; הנכללים כולם 
בסוג 10.                               

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information in the field of pain 
management, health and wellness; all included in 
class 44.

אספקת מידע רפואי בתחום של ניהול כאבים, בריאות ואיכות 
חיים; הנכללים כולם בסוג 44.                                             

              

ה' תמוז תשע"ז - 57329/06/2017



LADY SPEED STICK STAINGUARD

Trade Mark No. 282383 מספר סימן

Application Date 07/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Deodorants and antiperspirants for personal use; all 
included in Class 3

דיאודרנטים ונוגדי זיעה לטיפוח אישי; הכל כלול בסוג 3           
                                

ה' תמוז תשע"ז - 57429/06/2017



Trade Mark No. 282391 מספר סימן

Application Date 07/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, לבן וצהוב הנראים בסימן.

 Owners

Name: U V EXPORTS PRIVATE LIMITED

Address: JA 0809, 8th Floor, DLF Tower – A, Jasola 
District Centre, Jasola, New Delhi, 110025, India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice. אורז.

ה' תמוז תשע"ז - 57529/06/2017



Trade Mark No. 282392 מספר סימן

Application Date 07/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים אדום, לבן וצהוב הנראים בסימן.

 Owners

Name: U V EXPORTS PRIVATE LIMITED

Address: JA 0809, 8th Floor, DLF Tower – A, Jasola 
District Centre, Jasola, New Delhi, 110025, India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice. אורז.

ה' תמוז תשע"ז - 57629/06/2017



Trade Mark No. 282393 מספר סימן

Application Date 07/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: DONGGUAN JIALAN ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LIMITED

Address: AREA A, 2/F, BLOCK E, NO.1,KEYUAN ROAD, 
KEYUAN CITY, TANGXIA TOWN, 
DONGGUAN,GUANGDONG PROVINCE, People's 
Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular phones; speaking tubes; cabinets for 
loudspeakers; megaphones; sound transmitting 
apparatus; sound recording apparatus; batteries, 
electric; chargers for electric batteries; covers for 
telephone receivers; mobile radios; headphones; 
earphones.

טלפונים סלולאריים; גלילי דיבור (מגפונים); תיבות לרמקול; 
מגפונים; מערכות לשידור קול; מכשירי הקלטת צליל; סוללות 
חשמליות; מטענים לסוללות חשמליות; כיסויים לשפופרות 

טלפון; מכשירי רדיו ניידים; אוזניות.                                     
                                                                              

ה' תמוז תשע"ז - 57729/06/2017



Trade Mark No. 282425 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285495 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is a combination of the applicant 
company's English name and word solar, with no 
special meaning.

 Owners

Name: Boly Media Communications (Shenzhen) CO., 
Ltd.

Address: 2/F, Shanshui Building A, B, Yungu Innovation 
Industrial Park,No. 1183 Liuxian, Taoyuan Jiedao, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic cells; solar batteries.

Class: 11 סוג: 11

Solar thermal collectors [heating]; solar furnaces.

ה' תמוז תשע"ז - 57829/06/2017



Trade Mark No. 282427 מספר סימן

Application Date 21/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285513 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIAMEN ZHONGXIN METAL PRODUCTS 
CO.,LTD.

Address: Building No.40, Huli Zone, Tong'an Industrial 
Zone, Xiamen, Fujian, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Utensils for household purposes; kitchen containers; 
trays for domestic purposes; liqueur sets; tea 
services; thermally insulated containers for food; 
glass bowls; glass bowls; basins; porcelain for 
household use, namely basins, bowls, pots, jars; 
tableware, other than knives, forks and spoons.

ה' תמוז תשע"ז - 57929/06/2017



Trade Mark No. 282428 מספר סימן

Application Date 01/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285520 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Water-repellent coatings [chemical, other than paints] 
for protecting surfaces; water-repellent products for 
masonry excluding paints; water-repellent solutions; 
compounds for binding concrete; sealing coatings for 
concrete [chemical products, other than paints]; 
sealing coatings [chemical products].

Class: 2 סוג: 2

Paints and coatings; water-repellent paints; water-
repellent products in the form of paints; protective 
coatings for concrete structures [paints]; coatings in 
the form of sprays [paints].

Class: 19 סוג: 19

Concrete; refractory concrete; synthetic concrete; 
concrete blocks (all the above-mentioned goods with 
the exception of prefabricated elements and 
scaffolding for construction of formwork, in whole or 
in part); concrete pipes; concrete slabs; concrete 
construction elements, (all the above-mentioned 
goods with the exception of prefabricated elements 
and scaffolding for construction of formwork, in whole 
or in part); concrete construction materials, (all the 
above-mentioned goods with the exception of 
prefabricated elements and scaffolding for 
construction of formwork, in whole or in part); 
concrete coating, (all the above-mentioned goods 
with the exception of prefabricated elements and 
scaffolding for construction of formwork, in whole or 
in part); statues of concrete; lime; mortar; mortar 
mixture; cement mortar for building; water-resistant 
mortar; sand used for making mortar; screed 
coatings; bituminous coatings for building purposes; 
artificial stone.

Class: 21 סוג: 21

Basins (receptacles); pottery; vases.

Class: 27 סוג: 27

Floor coverings.

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

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

European Union, 03/04/2015, No. 013910849 האיחוד האירופי, 03/04/2015, מספר 013910849

Class: 1 סוג: 1

ה' תמוז תשע"ז - 58029/06/2017



 Owners

Name: BEAL INTERNATIONAL

Address: Rue des Bailleries, 4, B-5081 Meux, Belgium

(Société Anonyme)

Class: 2 סוג: 2

Class: 19 סוג: 19

Class: 21 סוג: 21

Class: 27 סוג: 27

ה' תמוז תשע"ז - 58129/06/2017



Trade Mark No. 282429 מספר סימן

Application Date 27/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285527 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; computer programs 
[downloadable software]; optical discs; animated 
cartoons; video game cartridges; electronic 
publications, downloadable; learning machines; 
cinematographic film, exposed; downloadable image 
files; computer software applications, downloadable; 
compact discs [audio-video]; films, exposed; 
children's helmets.

Class: 16 סוג: 16

Paper; posters; magazines [periodicals]; drawing 
materials; printed matter; books; pictures; teaching 
materials [except apparatus]; printed publications; 
comic books; stationery; architects' models.

Class: 18 סוג: 18

Leather, unworked or semi-worked; shopping bags; 
umbrellas; gut for making sausages; travelling bags; 
bags; pouch baby carriers; walking sticks; rucksacks; 
trunks [luggage]; pocket wallets; clothing for pets; 
school bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes; hosiery; girdles; layettes [clothing]; 
hats; gloves [clothing]; children's clothing; scarfs.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; scriptwriting services; 
entertainment; games equipment rental; arranging 
and conducting of workshops [training]; amusement 
parks; organization of competitions [education or 
entertainment]; rental of motion pictures; providing 
on-line music, not downloadable; providing sports 
facilities; zoological garden services; production of 
radio and television programmes; lending libraries; 
film production, other than advertising films; game 
services provided on-line from a computer network; 
toy rental; tuition; production of music.

ה' תמוז תשע"ז - 58229/06/2017



 Owners

Name: GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., LTD.

Address: Auldey Industrial Area,Wenguan Rd., Chenghai, 
Guangdong, People's Republic of China

(P.R. CHINA Limited Company)

ה' תמוז תשע"ז - 58329/06/2017



Trade Mark No. 282472 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285841 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Decorative cosmetics; Mascara.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410278 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410278

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 58429/06/2017



Trade Mark No. 282473 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285842 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410294 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410294

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 58529/06/2017



Trade Mark No. 282474 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285843 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; eyeliner; eye 
pencils; eyelid shadow.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410302 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410302

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 58629/06/2017



Trade Mark No. 282475 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285844 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; concealer; make-
up foundations; face powder; fair complexion creams.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410641 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410641

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 58729/06/2017



Trade Mark No. 282478 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285847 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; Decorative cosmetics.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410501 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410501

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 58829/06/2017



Trade Mark No. 282479 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285848 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Decorative cosmetics; lip cosmetics.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410534 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410534

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 58929/06/2017



Trade Mark No. 282480 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285849 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; Decorative cosmetics.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410575 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410575

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 59029/06/2017



Trade Mark No. 282481 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285850 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; nail polish; nail 
care products.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410609 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410609

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 59129/06/2017



Trade Mark No. 282485 מספר סימן

Application Date 19/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285908 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue.

 Owners

Name: EST Beteiligungs GmbH

Address: Beim Lager 2, 89150 Laichingen-Feldstetten, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung /GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic shoes, orthopaedic insoles, orthopaedic 
soles, orthopaedic foot beds.

Class: 25 סוג: 25

Shoes, heels, shoe soles, inserts and insoles for 
shoes, inserts and foot bed adapters for footwear.

ה' תמוז תשע"ז - 59229/06/2017



Trade Mark No. 282486 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285923 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing co-working facilities equipped with office 
equipment; incubation services, namely, providing 
work space containing business equipment and other 
amenities to emerging, start-up and existing 
companies; providing co-working, temporary and 
shared work spaces, offices, business event spaces, 
business meeting facilities and office equipment; 
business operation of commercial real estate, offices 
and office space, namely, shared office venues with 
conference facilities.

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, leasing of real property 
and apartments; management of apartments and 
buildings; lease of real estate; leasing of office space; 
leasing of real estate; leasing or renting of buildings; 
rental of office space.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars, 
workshops, lectures and classes in the fields of 
business, media, science, engineering, mathematics, 
entrepreneurship, popular culture, civics and public 
advocacy, charitable giving, publishing, psychology, 
exercise fitness, professional advancement, and 
social networking; educational and entertainment 
services, namely, providing motivational and 
educational speakers.

Class: 43 סוג: 43

Providing temporary accommodations; providing 
temporary housing accommodations; hotel services; 
online booking and reservation services for 
temporary lodging; providing conference, exhibition 
and meeting facilities.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking 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., 07/07/2015, No. 86685218 ארה"ב, 07/07/2015, מספר 86685218

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ה' תמוז תשע"ז - 59329/06/2017



 Owners

Name: WeWork Companies Inc.

Address: 115 West 18th Street, New York NY 10011, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

Class: 45 סוג: 45

ה' תמוז תשע"ז - 59429/06/2017



Trade Mark No. 282487 מספר סימן

Application Date 03/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285931 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Cabinet fittings of common metal; angle irons of 
metal; angle irons; armour sheetings of metal; posts 
of metal; skip containers of metal; rails of metal; 
screw bolts of metal; cabins made of metal; baskets 
of common metals; closures of metal; pillars of metal; 
metallic containers; metal lids; ties of metal for 
binding; metal sash locks; wire; cupboard fittings of 
metal; metal drawer trim; sheets and plates of metal; 
grilles of metal; fittings of metal for furniture; drawer 
sliders of metal; sliding rails of metal; frameworks of 
metal; metal door handles; mullions of metal; baskets 
of metal; metal knobs; drawer knobs of metal; 
shaped metal sections; cantilevered brackets of 
metal.

ה' תמוז תשע"ז - 59529/06/2017



Class: 20 סוג: 20

Display fittings [furniture] of metal; doors for furniture; 
fronts of cupboards; sliding doors for furniture; 
cupboards; kitchen cabinets; pedestal cabinets; basin 
cabinets; under-sink units; metal cabinets [furniture]; 
cabinets for waste bins; coatstands; plastic bins; 
drawer sliders (non metallic); tracks [rails] (non 
metallic); armrests (furniture); buffet (furniture); 
wagons (dinner) [furniture]; capsules [non metallic 
containers]; plastic crates; storage drawers 
[furniture]; tool boxes, not of metal; drawers; 
dressers; chests of drawers; table centres 
[ornaments] made of wood; hampers [baskets]; 
fasteners, non-metal; baskets, non-metal; consoles 
[furniture]; containers (non metallic) in the form of 
bins; egg containers [packaging] of plastic; coverings 
(fitted) for furniture; tea carts; meat chests, not of 
metal; paper towel dispensers [fixed, not of metal]; 
dispensers (fixed) for towels; fixed napkin dispensers 
not of metal; metal screens [furniture]; space dividers 
[furniture]; partitions of plastics [furniture]; shelf 
dividers of metal [parts of furniture]; furniture units for 
kitchens; corner cap components, not of metal; 
display racks; catches (furniture), not of metal; 
edgings of plastic for furniture; cupboards; drawer 
slides [furniture hardware]; drawer gliders (non 
metallic); kits of parts [sold complete] for assembly 
into articles of furniture; drawer handles (non 
metallic); furniture; composable furniture; baskets, 
non metallic; furniture panels; table tops; metal wall 
units [furniture]; bottle racks; wall-mounted non metal 
tool racks; plastic racks for tools; collecting tins (non 
metallic); rack bars [furniture]; rack bars for shelves 
[non metallic]; shelving troughs; racks [furniture]; non 
metal rivets; castors, non-metal; filing cabinets; 
brackets (non metallic) for furniture; furniture 
moldings; mobile display units [structures] of metal.

Class: 21 סוג: 21

Dish drying racks; wire baskets (utensils); non-
electric griddles; rolling pins, domestic; glass holders; 
bottle stands; refuse bins; cutlery trays; knife rests for 
the table; bread bins; cutting boards; lazy susans.

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

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

Italy, 21/04/2015, No. FM2015C000016 FM2015C000016 איטליה, 21/04/2015, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

ה' תמוז תשע"ז - 59629/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words "inoxa industrie" 
written on two lines inside a rectangular frame, where 
the word "industrie" is below "inoxa" and inside a full 
coloured background banner.

 Owners

Name: INOXA S.R.L.

Address: Via dell'Industria, 28/30, I-60020 POLVERIGI 
(AN), Italy

(Italy Limited Liability Company)

ה' תמוז תשע"ז - 59729/06/2017



Trade Mark No. 282491 מספר סימן

Application Date 16/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285966 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of six capital English letters as B-I-
D-I-A-M.

 Owners

Name: Shanghai 51 zuan Diamond Ltd.

Address: Room A709A,No. 1701 New Century Avenue, 
Pu Dong District, Shanghai, People's Republic of China

(People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Platinum [metal]; alloys of precious metal; jewellery 
boxes; chains [jewellery, jewelry (Am.)]; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; diamonds; jewellery; pearls 
[jewellery, jewelry (Am.)]; precious stones; rings 
[jewellery, jewelry (Am.)].

ה' תמוז תשע"ז - 59829/06/2017



Trade Mark No. 282492 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1285977 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Maata Games B.V.

Address: Ringoven 33, NL-6826 TP Arnhem, Netherlands

(existing under the Dutch laws Besloten Vennootschap, 
that is similar to a Limited Liability Company.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; bulletin board services 
[telecommunications]; communications by computer 
terminals; computer aided transmission of messages 
and images; wireless broadcasting; electronic 
messaging; fax transmission; the establishment of 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing information in the field 
of telecommunications; cellular telephone services; 
news agencies; online transmission of greeting 
cards; paging services [radio, telephone or other 
means o electronic telecommunication]; satellite 
transmission; teleconferencing services; telephone 
communication; telephone services; telegraphy 
[communication by telegrams]; telegraphic 
communication; television broadcast by cable; telex 
services; provision of discussion forums on the 
internet; providing telecommunication channels for 
teleshopping; transmission of digital files; 
broadcasting of radio programs; broadcasting of 
television programs; rental of apparatus for 
transmitting messages; rental of facsimile equipment; 
rental of modems; rental of telecommunications 
equipment; rental of telephones; leasing access time 
to global computer networks; providing access to 
databases; providing access to global computer 
networks; message sending; sending of telegrams; 
transmission and connection services 
[telecommunications]; voice mail services.

ה' תמוז תשע"ז - 59929/06/2017



Trade Mark No. 282499 מספר סימן

Application Date 27/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286049 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VCE Company LLC

Address: Suite 1100, 1500 North Greenville Avenue, 
Richardson TX 75081, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd. Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; compute servers; storage 
servers; networking servers; computer hardware and 
software, namely, data storage and retrieval 
apparatus, comprising processors, networks, 
memories, operating software and data storage units; 
computer software for data management, data 
storage, networking and virtualization.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, computer consultation, 
customization of computer hardware and software, 
computer hardware and software design and 
development, deployment and installation of 
computer software.

ה' תמוז תשע"ז - 60029/06/2017



Trade Mark No. 282501 מספר סימן

Application Date 14/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286092 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARTEVASI, Limitada

Address: Rua Zona Industrial da Lomba, 400, P-4505-
133 Argoncilhe, Portugal

(Portugal Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Vases; flower pots; plant pots; potholders; bowls for 
flower pots; bud vases; bases for plant pots; plastic 
lids for plant pots.

ה' תמוז תשע"ז - 60129/06/2017



Trade Mark No. 282506 מספר סימן

Application Date 02/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286127 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bugatti International S.A.

Address: 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious stones, pearls and precious metals and 
imitations thereof and objets d'art made of these 
materials, included in this class; jewels; 
chronometers and horological instruments; wrist 
watches, pocket watches, and stop watches, 
housings for clocks and watches; jewellery boxes and 
watch boxes; tie pins, cuff links, pins, other goods of 
precious metals and precious stones and imitations 
thereof, namely statues and figurines, ornaments, 
coins and tokens, works of art of precious metal, 
rings for keys (jewellery or key rings); jewel cases; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in this class.

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

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

European Union, 29/05/2015, No. 014191779 האיחוד האירופי, 29/05/2015, מספר 014191779

Class: 14 סוג: 14

ה' תמוז תשע"ז - 60229/06/2017



Trade Mark No. 282512 מספר סימן

Application Date 24/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286191 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This trademark consists of the word CHOK in stylized 
lettering; the wording CHOK has no significance in 
the relevant trade or industry or as applied to the 
goods listed in the application, no geographical 
significance, not a term of art.

 Owners

Name: Luoyang Northern EK Chor Motorcycle, Co., 
Ltd.

Address: Luoyang, Henan, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Cycle cars; motorcycles; electric vehicles; motors, 
electric, for land vehicles; motors for land vehicles; 
mopeds; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; baby carriages; vehicle wheel tires [tyres]; 
security harness for vehicle seats.

ה' תמוז תשע"ז - 60329/06/2017



Trade Mark No. 282514 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286194 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of Latin letters MAYSU and two 
Chinese characters and a logo.

 Owners

Name: JALA GROUP INC.

Address: No. 12, Li Feng Road, Shanghai, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Facial cleansing milk; cleaning preparations; 
polishing preparations; grinding preparations; 
essential oils; cosmetic kits; cosmetics; dentifrices; 
incense; cosmetics for animals.

ה' תמוז תשע"ז - 60429/06/2017



Trade Mark No. 282515 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286204 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The first Chinese character means "Golden"; the 
second Chinese character means "Lake"; the third 
Chinese character means "Ancient"; the fourth 
Chinese character means "Thing"; the combination of 
these four Chinese characters can be translated as 
"the story of golden lake".

 Owners

Name: Jiangsu Sanhe Shoes & Garments Co., Ltd

Address: No.2 Litong Road,Jinhu County, Huai'an City, 
Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Overalls; clothing; jackets [clothing]; down jackets; 
footwear; sandals; boots; slippers; shoes; sports 
shoes.

ה' תמוז תשע"ז - 60529/06/2017



Trade Mark No. 282516 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286205 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of Latin letters LOCK N GO in 
stylized form and a logo.

 Owners

Name: ZHEJIANG TIANCHENG CONTROLS CO., LTD.

Address: Tiantai Industrial Zone, 317200 Zhejiang, 
People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pushchairs; strollers; baby carriages; pushchair 
covers; stroller covers [pushchairs]; pushchair hoods; 
hoods for baby carriages; safety belts for vehicle 
seats; safety seats for children, for vehicles; seat 
covers for vehicles; vehicle seats; upholstery for 
vehicles; security harness for vehicle seats.

ה' תמוז תשע"ז - 60629/06/2017



Trade Mark No. 282518 מספר סימן

Application Date 14/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286223 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, black, light brow and dark brown.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Rectangular shape in black color; wording, 
circular shape and concentric circular lines in white 
color; coffee cup made of beans in light and dark 
brown color.

The mark consists of a rectangular shape with a full 
background in black color, in which we find the 
wording prontissimo! in italics characters in white 
color; below said wording there are two concentric 
circular lines in white color and inside there is a 
circular shape in white color that contains the original 
representation of a coffee cup made of coffee beans, 
whole and grinded, depicted in light and dark brown 
color.

 Owners

Name: Luigi Lavazza S.p.A.

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

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and 
coffee extracts.

ה' תמוז תשע"ז - 60729/06/2017



Trade Mark No. 282520 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286237 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 
GROUP CO., LTD.

Address: No.53, Wuyingshan Zhong Road,,Jinan, 
Shandong Province, People's Republic of China

(People's Republic of China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; trucks; sports cars; engines for land 
vehicles; motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; automobile bodies; 
gear boxes for land vehicles; shock absorbers for 
automobiles.

ה' תמוז תשע"ז - 60829/06/2017



Trade Mark No. 282522 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286239 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists a stylized word DESAY.

 Owners

Name: DESAY CO., LTD.

Address: 22/F, Desay Bldg.,12 Yunshan West Road, 
Huizhou City, Guangdong, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Global positioning system [GPS] apparatus; 
navigational instruments; DVD players; portable 
telephones; radios; portable media players; batteries, 
electric; counters; computer software [recorded]; 
semi-conductors; fluorescent screens; plugs, sockets 
and other contacts [electric connections]; light-
emitting diodes [LED]; control panels [electricity]; 
transponders; monitors [computer hardware]; 
monitoring apparatus, electric; camcorders.

ה' תמוז תשע"ז - 60929/06/2017



Trade Mark No. 282525 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286317 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consisted of five letters "SJCAM", and the 
white letter "A" covers most of the black circle 
surface.

 Owners

Name: Shenzhen hongfeng Century Technology Ltd.

Address: East Of 3/F,Complex Building, Nankeng 2nd 
Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, 518129 
Shenzhen, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmitters of electronic signals; cell phone straps; 
telephone set sheath; video recorders; camcorders; 
sunglasses; cameras [photography]; chargers for 
electric batteries; speed measuring apparatus 
[photography]; electronic agendas.

ה' תמוז תשע"ז - 61029/06/2017



Trade Mark No. 282529 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED

Address: Room 301, No.2 workshop,Qiaohua Industrial 
Zone, Luotian Forestry Center, Songgang Street, Bao'An 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

(P.R. China Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmitters of electronic signals; modems; optical 
communication instrument; video telephones; aerials; 
network communication equipment; radios; 
transponders; electric door bells; anti-theft warning 
apparatus.

ה' תמוז תשע"ז - 61129/06/2017



Trade Mark No. 282530 מספר סימן

Application Date 22/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286378 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LERRI Solar Technology Co., Ltd.

Address: Floor 6, Block A,No. 8989 Shangji Road, Xi'an 
Economic and Technological, Development Zone, Xi'an, 
Shaanxi, People's Republic of China

(CHINA Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monocrystalline silicon; silicon epitaxial slice; battery 
boxes/accumulator boxes; plates for batteries; 
chargers for electric batteries; galvanic batteries; 
photovoltaic cells; solar batteries; polysilicon; solar 
panels for the production of electricity.

Class: 19 סוג: 19

Roofing, not of metal, incorporating solar cells.

ה' תמוז תשע"ז - 61229/06/2017



Trade Mark No. 282531 מספר סימן

Application Date 18/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286388 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic signalling, measuring, 
counting, registering, monitoring, control, regulating 
and switching apparatus; electric and electronic data 
input, processing, transmission, storage and output 
apparatus; data processing programs; in particular 
the aforesaid goods for controlling and steering road 
traffic.

Class: 39 סוג: 39

Traffic information; management of vehicular traffic 
flow through advanced communications network and 
technology.

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

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

European Union, 10/08/2015, No. 014458491 האיחוד האירופי, 10/08/2015, מספר 014458491

Class: 9 סוג: 9

Class: 39 סוג: 39

ה' תמוז תשע"ז - 61329/06/2017



Trade Mark No. 282532 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286414 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; eyeliner; lip liners; 
eye pencils; eyeliner in gel form.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410401 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410401

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 61429/06/2017



Trade Mark No. 282533 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286415 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; eyeliner; lip liners; 
eye pencils; eyeliner in gel form.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410427 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410427

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 61529/06/2017



Trade Mark No. 282534 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286416 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics; lip liners; lipstick; 
lip gloss; lip colour.

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

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

European Union, 16/11/2015, No. 014410476 האיחוד האירופי, 16/11/2015, מספר 014410476

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 61629/06/2017



Trade Mark No. 282535 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286417 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Decorative cosmetics; mascara; eyeliner; eye 
pencils; concealer for the eyes.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410252 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410252

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 61729/06/2017



Trade Mark No. 282538 מספר סימן

Application Date 02/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0609475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HERBACIN COSMETIC GMBH

Address: 1, Kahlenberger Strasse, 99848 WUTHA-
FARNRODA, Germany

(Germany, German law Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, hair and scalp care products, cream for 
beauty care and for sports.

ה' תמוז תשע"ז - 61829/06/2017



Trade Mark No. 282539 מספר סימן

Application Date 04/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0702408 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

Address: Am Ockenheimer Graben 35, 55411 Bingen, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines and sparkling wines.

ה' תמוז תשע"ז - 61929/06/2017



Trade Mark No. 282542 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1152847 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alliance Apparel Group, Inc.

Address: 16800 Edwards Road, Cerritos CA 90703, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, men's, women's, missy's, juniors', 
children's and infants' jeans, pants, trousers, capris, 
leggings, shorts, skorts, overalls, shortalls, skirts, 
dresses, tops, t-shirts, sweatshirts, blouses, shirts, 
jackets, coats, sweaters, vests, cardigans, scarves, 
socks, bandanas, neckties, belts, boots, sandals, 
footwear, hats, caps, headwear, underwear, 
swimwear and gloves.

ה' תמוז תשע"ז - 62029/06/2017



Trade Mark No. 282543 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1157985 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Courtagen Life Sciences, Inc.

Address: 12 Gill Street, Suite 3700, Woburn MA 01801, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

DNA screening for scientific research purposes.

ה' תמוז תשע"ז - 62129/06/2017



Trade Mark No. 282544 מספר סימן

Application Date 23/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1165665 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 2XU Pty Ltd

Address: 243 Burwood Road, Hawthorn VIC 3122, 
Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

The bringing together for the benefit of others of a 
variety of goods (excluding transport thereof) 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; retailing services in the field 
of clothing, footwear, headgear, sporting goods and 
accessories; specialty store and direct mail and 
online retailing services, advertising and business 
services, retail and online marketing and sales 
promotions including sales promotions at point of 
sale or purchase, sales promotions by means of 
display, presentation and demonstration; direct mail 
marketing; loyalty related services in this class 
including customer loyalty reward programs; gift 
registry services.

ה' תמוז תשע"ז - 62229/06/2017



Trade Mark No. 282546 מספר סימן

Application Date 12/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1199643 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for industrial purposes; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; adhesives for 
industrial purposes; unprocessed acrylic resins; 
etchants for industrial purposes; concrete binders; 
dispersing agents (based on crude oil); dehydrating 
agents for industrial purposes; unprocessed epoxy 
resins; chemical agents for manufacturing paints and 
coatings; impregnating agents against humidity for 
concrete and masonry (except paints); chemical 
intensifiers for rubbers; unprocessed artificial resins; 
unprocessed synthetic resins; adhesives for industrial 
purposes (other than stationery ones and for 
household); adhesives for industrial purposes; 
brickwork, concrete and masonry preservatives 
(except paints and oils); dispersions of plastics; 
unprocessed synthetic resins for absorbing oils; 
solvents for coatings and varnishes; solvents for 
rubber; glues for industrial purposes; matting agents; 
mordants for metals; metal hardening preparations; 
plasticizers; chemical reagents; vulcanizing agents; 
chemical additives for oils.

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; coatings; preservatives against 
rust; unprocessed natural resins; anti-tarnishing 
preparations for metals; paints and rust preventive 
oils; binding agents for paints; paint thinners; 
bactericidal paints; anti-fouling paints; asphalt 
varnish; bitumen varnish; paint thickeners; anti-rust 
greases; glazes (paints); primers; natural rubber 
resins; lacquers, rubber varnish; anti-corrosive 
bands; protective preparations for metals; anti-rust 
preparations.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services including the following goods of 
class 1 and 2: chemical products for industrial 
purposes, unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics, adhesives for industrial purposes, 
unprocessed acrylic resins, etchants for industrial 
purposes, concrete binders, dispersing agents 
(based on crude oil), dehydrating agents for industrial 
purposes, unprocessed epoxy resins, chemical 
agents for manufacturing paints and coatings, 
impregnating agents against humidity for concrete 
and masonry (except paints), chemical intensifiers for 
rubbers, unprocessed artificial resins, unprocessed 

ה' תמוז תשע"ז - 62329/06/2017



synthetic resins, adhesives for industrial purposes 
(other than stationery ones and for household), 
adhesives for industrial purposes, brickwork, 
concrete and masonry preservatives (except paints 
and oils), dispersions of plastics, unprocessed 
synthetic resins for absorbing oils, solvents for 
coatings and varnishes, solvents for rubber, glues for 
industrial purposes, matting agents, mordants for 
metals, metal hardening preparations, plasticizers, 
chemical reagents, vulcanizing agents, chemical 
additives for oils, paints, varnishes, coatings, 
preservatives against rust, unprocessed natural 
resins, anti-tarnishing preparations for metals, paints 
and oils, binding agents for paints, paint thinners, 
bactericidal paints, anti-fouling paints, asphalt 
varnish, bitumen varnish, paint thickeners, anti-rust 
greases, glazes (paints), primers, natural rubber 
resins, rubber varnish, anti-corrosive bands, 
protective preparations for metals, anti-rust 
preparations; wholesale services for mail-order 
business including the following goods of class 1 and 
2: chemical products for industrial purposes, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, 
adhesives for industrial purposes, unprocessed 
acrylic resins, etchants for industrial purposes, 
concrete binders, dispersing agents (based on crude 
oil), dehydrating agents for industrial purposes, 
unprocessed epoxy resins, chemical agents for 
manufacturing paints and coatings, impregnating 
agents against humidity for concrete and masonry 
(except paints), chemical intensifiers for rubbers, 
unprocessed artificial resins, unprocessed synthetic 
resins, adhesives for industrial purposes (other than 
stationery ones and for household), adhesives for 
industrial purposes, brickwork, concrete and masonry 
preservatives (except paints and oils), dispersions of 
plastics, plastics for oil absorption, solvents for 
coatings and varnishes, solvents for rubber, glues for 
industrial purposes, matting agents, mordants for 
metals, metal hardening preparations, plasticizers, 
chemical reagents, vulcanizing agents, chemical 
additives for oils, paints, varnishes, coatings, 
preservatives against rust, unprocessed natural 
resins, anti-tarnishing preparations for metals, paints 
and oils, binding agents for paints, paint thinners, 
bactericidal paints, anti-fouling paints, asphalt 
varnish, bitumen varnish, paint thickeners, anti-rust 
greases, glazes (paints), primers, natural rubber 
resins, rubber varnish, anti-corrosive bands, 
protective preparations for metals, anti-rust 
preparations; wholesale services via the Internet 
including the following goods of class 01 and 02: 
chemical products for industrial purposes, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, 
adhesives for industrial purposes, unprocessed 
acrylic resins, etchants for industrial purposes, 
concrete binders, dispersing agents (based on crude 
oil), dehydrating agents for industrial purposes, 
unprocessed epoxy resins, chemical agents for 
manufacturing paints and coatings, impregnating 
agents against humidity for concrete and masonry 
(except paints), chemical intensifiers for rubbers, 
unprocessed artificial resins, unprocessed synthetic 
resins, adhesives for industrial purposes (other than 
stationery ones and for household), adhesives for 
industrial purposes, brickwork, concrete and masonry 
preservatives (except paints and oils), dispersions of 

ה' תמוז תשע"ז - 62429/06/2017



 Owners

Name: E.T.I. GmbH

Address: Daimlerring 9, 32289 Rödinghausen, Germany

(Germany Limited liability company)

plastics, plastics for oil absorption, solvents for 
coatings and varnishes, solvents for rubber, glues for 
industrial purposes, matting agents, mordants for 
metals, metal hardening preparations, plasticizers, 
chemical reagents, vulcanizing agents, chemical 
additives for oils, paints, varnishes, coatings, 
preservatives against rust, unprocessed natural 
resins, anti-tarnishing preparations for metals, paints 
and oils, binding agents for paints, paint thinners, 
bactericidal paints, anti-fouling paints, asphalt 
varnish, bitumen varnish, paint thickeners, anti-rust 
greases, glazes (paints), primers, natural rubber 
resins, rubber varnish, anti-corrosive bands, 
protective preparations for metals, anti-rust 
preparations.Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, research 
services in the field of chemistry; consultancy in the 
field of chemistry, particularly of the chemistry of 
adhesives, paints, coatings, anticorrosive agents, 
polymers, resins, hardeners, plastics, and sealants; 
research in the field of engineering; services of 
engineers; preparation of technical reports; material 
testing, particularly in the field of corrosion protection; 
consultancy in the field of engineering, particularly of 
drinking water and food engineering, wastewater 
engineering, biogas technology, coating technology, 
coating and adhesive technology; technical 
consultancy in the field of construction drafting; 
architectural consultancy.

ה' תמוז תשע"ז - 62529/06/2017



Trade Mark No. 282549 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1217608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PEGASO S.R.L.

Address: Via P. Nenni, 5, Fraz. Arbizzano, Negrar (VR), 
Italy

(ITALY Joint stock company with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements; mineral supplements; herbal 
supplements.

ה' תמוז תשע"ז - 62629/06/2017



Trade Mark No. 282555 מספר סימן

Application Date 09/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1263622 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DUAL SANITALY S.P.A.

Address: Via Ettore de Sonnaz, 19, I-10121 TORINO, 
Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles; abdominal belts; trusses; 
umbilical belts; orthopedic belts; abdominal corsets; 
bandages, elastic; corsets for medical purposes; 
compression stockings; medical support hosiery; 
elastic stockings for surgical purposes; elastic 
stockings for medical purposes; stockings for varices; 
ankle braces for medical purposes; compression 
panty hose; medical support panty hose; cervical 
collars; supportive bandages; knee bandages, 
orthopedic; back supports for medical purposes; knee 
supports for medical purposes; ankle supports for 
medical purposes; orthopedic supports; elbow braces 
for medical purposes; supports for flat feet.

Class: 35 סוג: 35

Retail services, wholesale services, on-line retail 
store services featuring orthopedic articles, 
abdominal belts, trusses, umbilical belts, orthopedic 
belts, abdominal corsets, bandages, elastic, corsets 
for medical purposes, compression stockings, 
medical support hosiery, elastic stockings for surgical 
purposes, elastic stockings for medical purposes, 
stockings for varices, ankle braces for medical 
purposes, compression panty hose, medical support 
panty hose, cervical collars, supportive bandages, 
knee bandages, orthopedic, back supports for 
medical purposes, knee supports for medical 
purposes, ankle supports for medical purposes, 
orthopedic supports, elbow braces for medical 
purposes, supports for flat feet.

ה' תמוז תשע"ז - 62729/06/2017



WELEDA SKINFOOD

Trade Mark No. 282577 מספר סימן

Application Date 08/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Weleda Trademark AG

Address: Dychweg 14, CH-4144 Arlesheim, Switzerland

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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; skin cream, body butter, lip butter; dentifrices. 
                

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; קרמים לניקוי העור, חמאת גוף, חמאת שפתיים; 

משחות שיניים.

ה' תמוז תשע"ז - 62829/06/2017



Trade Mark No. 282583 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: BARTON PERREIRA, LLC

Address: 459 Wald, Irvine, CA 92618-4639, U.S.A.

California Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for eyeglasses and sunglasses; Eyeglass 
frames; Eyeglasses; Eyewear; Sunglasses; all 
included in class 9.  

נרתיקים למשקפי ראייה ומשקפי שמש; מסגרות משקפיים; 
משקפי ראייה; משקפיים; משקפי שמש; 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., 10/09/2015, No. 86752806 ארה"ב, 10/09/2015, מספר 86752806

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 62929/06/2017



Trade Mark No. 282588 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meyerzon Vyacheslav שם: ויאצ'סלב מאירזון

Address: Ehuda ha-Makabi 3 ap. 7, Ashdod, 7754302, 
Israel

כתובת : יהודה המכבי 3, דירה 7, אשדוד, 7754302, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Peled - Henig, Adv.

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

שם: פלד - הניג, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

 Providing services, advisory and information 
concerning computing and software in the following 
fields: Maintenance of computer software; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; outsource service 
providers in the field of information technology; 
quality control; installation of computer software; web 
site design consultancy; computer security 
consultancy; consultancy in the design and 
development of computer hardware; computer 
technology consultancy; telecommunications 
technology consultancy; computer software 
consultancy; creating and maintaining web sites for 
others; updating of computer software; information 
technology consultancy; Software as a service; 
computer programming; computer system design; 
computer software design

הענקת שירותים, ייעוץ ומידע בקשר למחשוב ותוכנה בתחומים 
הבאים: אחזקה של תוכנת מחשב; אספקת מידע לגבי 

טכנולוגיית ותכנות מחשבים, דרך אתר אינטרנט; אספקת 
שירותי מיקור חוץ בתחום טכנולוגית מידע; בקרת איכות; 

התקנת תוכנת מחשב; ייעוץ בעיצוב של אתרי אינטרנט; ייעוץ 
בענייני אבטחת מחשבים; ייעוץ בתכנון ופיתוח של חומרת 

מחשב; ייעוץ טכנולוגיית מחשב; ייעוץ טכנולוגיית תקשורת; יעוץ 
לתוכנות מחשב; יצירה ואחזקה של אתרי אינטרנט עבור 

אחרים; עדכון תוכנות מחשב; שירותי ייעוץ בנוגע לטכנולוגיית 
מידע; שירותי תוכנה; תכנות מחשבים; תכנון מערכת מחשב; 
תכנון תוכנות מחשב.                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ה' תמוז תשע"ז - 63029/06/2017



Trade Mark No. 282597 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Pink, Green, Blue, Orange

הסימן מוגבל לצבעים ורוד, ירוק, כחול, כתום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Hagit Mizrachi שם: חגית מזרחי

Address: 2/1, Zarhan st., Eilat, 88000, Israel כתובת : זרחן 2/1, אילת, 88000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lee Kaplan Adv.

Address: st. Hamelacha 7A, P.O.B. 9054, Eilat, 88000, 
Israel

שם: עו"ד לי קפלן

כתובת : המלאכה 7א, ת.ד. 9054, אילת, 88000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
providing a website and application programs 
featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; 
promotion of sales using mobile/fixed communication 
devices; advertising by Internet, written and 
electronic press, radio, brochures; services for 
advertising or sale promotion purposes; sales 
support; distribution; services for advertising, 
marketing or sale promotion purposes for others; 
sales support by issuingand administration of 
purchasing cards; sales promotion (for third parties); 
rent and sale of advertisment space; all included in 
class 35.

קידום סחורות ושירותים של אחרים באמצעות אתרי אינטרנט, 
תוכנות אפליקציה, המספקים תלושים, הנחות, מידע השוואת 
מחירים, סקירות מוצרים, קישורים לאתרים קמעונאיים של 
האחרים ומידה על הנחות; קידום מכירות באמצעות אמצעי 
תקשורת ניידים/קבועים; פרסום באמצעות אינטרנט, עיתונות 
כתובה ואלקטרונית, רדיו, חוברות המופצות לבתי אב; שירותים 

לפרסום וקידום מכירות; שירותי תמיכה למכירות, הפצה; 
שירותי פרסום, שיווק וקידום מכירות לאחרים; שירותי שיווק 

לאחרים, שירותי תמיכה למכירות המתבססות על ניהול והוצאת 
כרטיסי קנייה, קידום מכירות (לצדדים שלישיים); השכרה או 

מכירה של שטחי פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                              

ה' תמוז תשע"ז - 63129/06/2017



XPRESSNAP

Trade Mark No. 282605 מספר סימן

Application Date 10/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: SCA Tissue North America LLC

Address: P.O. Box 2400, NEENAH, WI 54956, 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: 16 סוג: 16

Paper products; facial tissue, toilet tissue, paper 
towels and paper napkins; all included in class 16.

מוצרי נייר; ממחטות נייר לפנים, נייר טואלט, מגבות נייר 
ומפיות נייר; הנכללים כולם בסוג 16.                               

Class: 21 סוג: 21

Paper dispensers for general use and structural parts 
therefor, paper napkin holders (not of precious 
metal); all included in class 21.

מנפקי נייר לשימוש כללי חלקים מבניים לכל הנ״ל, חבקי מפיות 
נייר (לא ממתכת יקרה); הנכללים כולם בסוג 21.                    

                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 63229/06/2017



Trade Mark No. 282639 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286590 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dongguan Dior Leather Co., Ltd.

Address: South West District,ShiJie Town, DongGuan, 
Guangdong Province, People's Republic of China

(CHINA LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Pocket wallets; school bags; backpacks; handbags; 
briefcases; valises; bags for sports; travelling sets 
[leatherware]; shopping bags; umbrellas.

ה' תמוז תשע"ז - 63329/06/2017



Trade Mark No. 282640 מספר סימן

Application Date 22/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286591 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark as a whole has no meaning.

 Owners

Name: Tsingtao Brewery Company Limited

Address: No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, 266012 
Shandong Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; ginger beer; malt beer; beer wort; extracts of 
hops for making beer; malt wort; preparations for 
making beverages; preparations for making aerated 
water; preparations for making mineral water; 
preparations for making liqueurs.

ה' תמוז תשע"ז - 63429/06/2017



Trade Mark No. 282644 מספר סימן

Application Date 07/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286640 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Lobbying services for commercial purposes; public 
relations and public relations with public and private 
institutions; sponsorship research services; market 
research services; research and selection services of 
business operators and business partners; 
conducting and organizing trade shows and 
exhibitions for commercial and advertising purposes; 
production of media and multimedia recordings for 
advertising, commercial and marketing purposes; 
production of advertising material and commercials; 
organizing, arranging and managing trade shows, 
exhibitions and trade fairs for commercial purposes in 
the field of wine, agriculture, agro-industry, 
winemaking, agricultural machinery, winemaking 
facilities and bottling equipment; promotional services 
and marketing, including online promotional services 
and online marketing; promotional services and 
marketing, including online promotional services and 
online marketing, in respect of wine products; 
business risk management consultancy; business 
auditing; account auditing services and business 
process management consultancy; business auditing 
related to the selection and verification of suppliers; 
wine business management; advertising; business 
management; business administration; office 
functions.

ה' תמוז תשע"ז - 63529/06/2017



Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of educational events, film 
festivals, congresses, workshops, exhibitions, 
seminars and social events for cultural, educational 
and recreational purposes; organizing and 
conducting festivals, events, courses, conferences, 
seminars, workshops, exhibitions, for cultural, 
recreational and educational purposes in the wine, 
agricultural and agro-industrial fields; organizing and 
conducting events, congresses and conferences for 
recreational and educational purposes in the field of 
alcoholic beverages, wine and food and grape-
growing; education in the wine, agricultural and agro-
industrial field; business education for the purpose to 
develop organizational models for the improving of 
the business potential and performance; education 
and training in the risk management field; education 
and training in the field of sensory analysis of 
foodstuffs and beverages; education and training in 
the field of winemaking, food safety, food hygiene, 
water management, environmental protection, 
product traceability, protection of health and safety 
conditions of workers and the workplace; wine tasting 
[training]; wine tasting [entertainment services]; 
training in the field of restaurant and catering 
services; organizing and conducting competitions and 
awards in the field of wine, agriculture and agro-
industry; on-line publishing services, in particular in 
the field of wine, agriculture and agro-industry; online 
publications (not downloadable), in particular in the 
field of wine, agriculture and agro-industry; 
photography and cinematography; publication of 
documents, printed matter, books and editorial 
content, in particular in the wine, agricultural and 
agro-industrial field; publication of accessible content 
from databases or the Internet (not downloadable), in 
particular in the wine, agricultural and agro-industrial 
field; electronic publications (not downloadable); 
reviews on-line (not downloadable), in particular in 
the wine, agricultural and agro-industrial field; 
education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

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

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

Italy, 19/02/2015, No. 302015902331861 איטליה, 19/02/2015, מספר 302015902331861

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 63629/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word SIMEI in fancy capital 
letters, being the aforementioned wording composed 
of three groups of letters with the same width, placed 
in vertical and in the following sequence from top to 
bottom: SI, M, EI.

 Owners

Name: UNIONE ITALIANA VINI Soc. Coop.a.r.l.

Address: Via S. Vittore al Teatro, 3, I-20123 MILANO, 
Italy

(Italy Limited Liability Cooperative Company)

ה' תמוז תשע"ז - 63729/06/2017



Trade Mark No. 282646 מספר סימן

Application Date 28/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286657 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio and video recordings, namely, pre-recorded 
compact discs, digital video discs, CD Roms and 
digital files all featuring exercise, fitness, and dietary 
information instruction incorporating audio-visual 
teaching resources in the nature of digital files, 
graphics, text, music and information related to 
exercise, fitness, and dietary information instruction; 
electronic publications, namely, magazines, manuals, 
and newsletters featuring exercise, fitness and 
dietary information instruction incorporating audio-
visual teaching resources in the nature of digital files 
featuring graphics and text related to exercise, fitness 
and dietary information instruction recorded on 
computer media; audio-visual presentations in the 
nature of downloadable music, text and graphics files 
and downloadable electronic publications in the 
nature of teaching booklets and teaching manuals, all 
in the field of health and fitness; downloadable 
multimedia file containing artwork, text, audio, video, 
games, and Internet Web links relating to exercise-to-
music programs incorporating audio-visual teaching 
resources in the nature of digital files featuring 
recorded seminars, and presentation in the field of 
instructional exercise, fitness and dietary information; 
downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring exercise-to-
music programs incorporating related audio-visual 
teaching resources in the nature of digital files 
featuring recorded seminars and presentations 
related to instructional exercise, fitness and dietary 
information and graphics, text, information and music 
related thereto; downloadable, interactive multimedia 
computer software featuring audio, audiovisual and 
video training information on the subject of physical 
exercise, physical exercise equipment, diet and 
nutrition, and pictures, images, text, and photos 
related thereto; downloadable electronic game 
software.

ה' תמוז תשע"ז - 63829/06/2017



Class: 25 סוג: 25

Tank tops, T-shirts, shirts, hooded sweatshirts, pants, 
sweatshirts, shorts, jackets, hats, caps, wristbands, 
cargo pants, sweatpants, capri pants, halter tops, 
vests, socks.

Class: 41 סוג: 41

Providing on-line instruction in the field of physical 
exercise and nutrition and tracking progress of 
workouts, through a website; educational services 
and on-line educational services, namely, providing 
instruction in the fields of exercise equipment, 
physical exercise and nutrition, and instructional 
materials distributed in connection therewith; physical 
fitness training services, namely, tracking progress of 
workouts for others; entertainment services, namely, 
conducting contests; education and entertainment 
services, namely, providing non-downloadable 
musical performances, musical videos, related audio, 
video and film clips, photographs, and other 
multimedia materials featuring information in the field 
of exercise and physical fitness, through a website; 
educational services, namely, providing web-based, 
classroom and other training in the field of exercise 
equipment, physical fitness, diet and nutritional 
programs for certification of and continuing education 
for instructors and distribution of training material in 
connection therewith; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, 
workshops, and field trips in the field of exercise 
equipment, diet and nutritional programs, and sales 
techniques and distribution of training material in 
connection therewith; membership club services, 
namely, providing training to members in the field of 
exercise equipment, diet and nutritional programs, 
and sales techniques; educational services, namely, 
offering of assessments and surveys in the field of 
educator training and performance for the purpose of 
improving teaching procedures; physical fitness 
training services and consultancy; providing 
information in the field of exercise training; 
publication of electronic media, namely, digital files, 
video recordings, seminars, presentations, graphics, 
text, information and music related to exercise, 
fitness and dietary programs; publication of printed 
matter, namely, booklets, newsletters, magazines, 
manuals, posters and postcards all in relation to 
exercise, fitness and dietary information; publication 
of electronic publications, namely, magazines, 
manuals, and newsletters featuring exercise, fitness 
and dietary programs; producing and conducting 
exercise to music classes and programs; producing 
and conducting exercise classes and programs 
synchronized to or accompanied by audio visual 
content; production and presentation of fitness 
programs with multimedia and interactive content; 
exercise instruction and physical fitness training 
services; providing information and consultation in 
the fields of recreation, physical fitness and exercise, 
and information on group exercise planning and 
instruction.

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

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

ה' תמוז תשע"ז - 63929/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The colors red, black and white are claimed as 
a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of the wording "22 MINUTE" 
above the word "HARD" with a star design in the 
letter "A" above the word "CORPS" above a generally 
triangular pocket shape with three stripes on the right 
side of the pocket shape; the color red appears in "22 
MINUTE" and in the pocket shape; the color black 
appears in the wording "HARD CORPS" and the 
color white appears in the star design and in the 
stripes in the pocket design.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "22 MINUTE". separately, but in 
the combination of the mark.

The mark consists of the wording "22 MINUTE" 
above the word "HARD" with a star design in the 
letter "A" above the word "CORPS" above a generally 
triangular pocket shape with three stripes on the right 
side of the pocket shape; the color red appears in "22 
MINUTE" and in the pocket shape; the color black 
appears in the wording "HARD CORPS" and the 
color white appears in the star design and in the 
stripes in the pocket design.

 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: Third Floor,,3301 Exposition Blvd., Santa 
Monica CA 90404, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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

U.S.A., 29/06/2015, No. 86677997 ארה"ב, 29/06/2015, מספר 86677997

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 64029/06/2017



Trade Mark No. 282647 מספר סימן

Application Date 23/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286658 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized word 
"GREFORCE".

 Owners

Name: Shandong Longyue Rubber Co., Ltd.

Address: The South of Yalujiang Road,Wenzhuang 
Village, Qinghe Agency of CAO County, Heze City, 
Shandong Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile chassis; pneumatic tires [tyres]; tires for 
aircraft wheels; vehicle wheel tires [tyres]; automobile 
tires [tyres]; tires, solid, for vehicle wheels; repair 
outfits for inner tubes; upholstery for vehicles; brake 
linings for vehicles; vehicle seats.

ה' תמוז תשע"ז - 64129/06/2017



Trade Mark No. 282648 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286685 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Table forks; ladles [hand tools]; table cutlery [knives, 
forks and spoons]; cutlery; spoons; ice picks; sugar 
tongs; silver plate [knives, forks and spoons]; 
penknives.

Class: 21 סוג: 21

Containers for household or kitchen use; tableware, 
other than knives, forks and spoons; enamel and 
plastic ware for everyday use, including basins, 
bowls, plates, kettles, and cups; cooking pot sets; 
kitchen utensils; glassware for everyday use, 
including cups, plates, kettles, and jars; porcelain for 
everyday use, including basins, bowls, plates, kettles, 
tableware, jars, jugs, and pots; pottery for everyday 
use, including basins, bowls, plates, jars, jugs, pots, 
marmites, kettles, and ceramic tableware; liqueur 
sets; tea services [tableware]; coffee services 
[tableware].

ה' תמוז תשע"ז - 64229/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a lion holding a flag in which 
there are letters KAIMEI.

 Owners

Name: Qingdao Kaimei Household Co.,Ltd

Address: Environment-protection Ind Zone,Jimo, 
Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

(THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Limited 
company)

ה' תמוז תשע"ז - 64329/06/2017



Trade Mark No. 282649 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286686 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of two Chinese characters & a 
word "INTERGROWTH" & a device.

 Owners

Name: Shenzhen Intergrowth Science and 
Technology Co., Ltd.

Address: A3201-A3205, Block A,Qunxing Plaza, 
Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen, 
People's Republic of China

(People's Republic of China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance brokerage; mutual funds; banking; art 
appraisal; real estate agencies; guarantees; 
charitable fund raising; trusteeship; lending against 
security.

ה' תמוז תשע"ז - 64429/06/2017



Trade Mark No. 282650 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286695 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This trademark consists of the wording "SANY" in 
standard lettering; the wording has no significance in 
the relevant trade or industry or as applied to the 
goods listed in the application, no geographical 
significance, not a term of art, nor any meaning in 
any foreign language.

 Owners

Name: Sany Group Co., Ltd.

Address: Xingsha Development Area,,Changsha, 410100 
Hunan Province, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricating oil; petrol; firelighters; coke; wax [raw 
material]; industrial wax; dust removing preparations; 
dust absorbing compositions.

ה' תמוז תשע"ז - 64529/06/2017



Trade Mark No. 282651 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286696 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING 
GROUP CO., LTD.

Address: 19 Xingdaxi Street,Linshu County, Linyi City, 
Shandong Province, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizers; manure for agriculture; phosphates 
[fertilisers]; plant growth regulating preparations; 
compost; fertilizing preparations.

ה' תמוז תשע"ז - 64629/06/2017



Trade Mark No. 282652 מספר סימן

Application Date 09/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286707 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of English characters O P A L 
and S, while the whole word has no meaning.

 Owners

Name: DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD.

Address: Dawang Economic Development Zone, 
Dongying City, 257000 Shandong Province, People's 
Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheel tires; tires for vehicle wheels; 
pneumatic tires; automobile tires; inner tubes for 
pneumatic tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; inner tubes for bicycles, cycles; tubeless tires 
for bicycles, cycles; airplane tires.

ה' תמוז תשע"ז - 64729/06/2017



Trade Mark No. 282654 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286727 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of eight Latin characters, which 
are "c", "o", "m", "p", "a", "s", "a", "l".

 Owners

Name: Shandong Haohua Tire Co., Ltd.

Address: Houzhen Industry Zone, Shouguang City, 
Shandong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Inner tubes for pneumatic tyres; casings for 
pneumatic tires (tyres); solid tires for vehicles; tires 
(vehicles); automobile tires; vehicles tires; anti-skid 
tyre nails (spikes for tyres); adhesive patches for 
repairing inner tubes; repair outfits for inner tubes; 
inner tubes for bicycles.

ה' תמוז תשע"ז - 64829/06/2017



Trade Mark No. 282662 מספר סימן

Application Date 29/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286816 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YOU XIAOWEN

Address: N° 31-1 Jiangbin Road,Shangbaishi District, 
Shangbaishi Town, Fuan City, 362000 Fujian, People's 
Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries; rice snack food; soya flour; tapioca flour for 
food; ice, natural or artificial; ferments; aromatic 
preparations for food; whipped cream preparations; 
cooking salt; vinegar; spices; ferments; aromatic 
preparations for food; cocoa products; preparations 
for stiffening whipped cream.

ה' תמוז תשע"ז - 64929/06/2017



Trade Mark No. 282665 מספר סימן

Application Date 01/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286843 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils; industrial greases; lubricants.

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

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

Germany, 11/02/2015, No. 30 2015 001 023 גרמניה, 11/02/2015, מספר 023 001 2015 30

Class: 4 סוג: 4

ה' תמוז תשע"ז - 65029/06/2017



Trade Mark No. 282667 מספר סימן

Application Date 14/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABAC-ARIA COMPRESSA S.P.A.

Address: Via Cristoforo Colombo, 3, I-10070 
Robassomero (TO), Italy

(Italy S.P.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressors; air and gas compressors; piston 
compressors; as well as parts of these machines 
such as motors, pumps, valves, filters, lubricators 
and fittings, accessories to these machines such as 
air/water/oil separators, air coolers, air receivers, 
condensate drains, compressed air guns, spray guns, 
air dusting guns, air brushes.

ה' תמוז תשע"ז - 65129/06/2017



Trade Mark No. 282669 מספר סימן

Application Date 23/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286911 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fevertree Limited

Address: Kildare House, 3 Dorset Rise, London EC4Y 
8EN, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beverages namely drinking waters, flavoured waters, 
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic 
beverages namely, soft drinks, energy drinks and 
sports drinks; fruit drinks and juices; tonic waters, 
syrups, concentrates and powders for making 
beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); mixed alcoholic 
drinks; alcopops; alcoholic cocktails; wines, spirits 
and liqueurs; alcoholic 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)

United Kingdom, 22/10/2015, No. UK00003132812 UK00003132812 ממלכה מאוחדת, 22/10/2015, מספר

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 65229/06/2017



Trade Mark No. 282671 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286974 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for operating unmanned aerial 
vehicles (UAVs); antennas and aerials as 
components; flight controlling apparatus; flight 
simulators for aircraft; data processing apparatus 
related to unmanned aerial vehicles (UAV) and their 
components and accessories; measurement 
apparatus; naval signalling apparatus; navigational 
instruments; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; sonars; radar apparatus; 
altimeters; azimuth instruments; laser guide 
instrument; speed checking apparatus for vehicles; 
X-ray apparatus not for medical purposes; 
stereoscopes; sensors and detectors; remote 
controls; batteries, electric; cameras [photography]; 
video cameras; stands for photographic apparatus; 
camera mounts; tripods for cameras; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; optical lenses; chargers for batteries; 
tilting heads [for cameras]; memory cards for 
cameras; sound recording apparatus.

Class: 12 סוג: 12

Air vehicles; airplanes; helicopters; tilt rotor aircraft; 
gyrocopters; electrically powered aircraft; drones; 
unmanned aerial vehicles [UAVs]; aircraft fuselages; 
propellers for air vehicles; rotor blades for 
helicopters; propeller blade protectors for aircraft; 
aircraft landing gear; aircraft landing gear wheels; 
parachutes; structural parts for airplanes; structural 
parts for unmanned aerial vehicles [UAVs]; structural 
parts for gliders; structural parts for helicopters.

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games; controllers for game consoles; 
controllers for toys; video game machines; portable 
games with liquid crystal displays; toy models; toy 
cars; toy airplanes; scale model airplanes; model 
aircraft; material for model planes; scale model kits 
[toys]; radio-controlled toy vehicles; paper airplanes; 
all aforementioned goods related to unmanned aerial 
vehicles (UAV) and their components and 
accessories.

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

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

European Union, 16/07/2015, No. 014373518 האיחוד האירופי, 16/07/2015, מספר 014373518

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 65329/06/2017



 Owners

Name: SZ DJI Technology Co., Ltd.

Address: 6F, HKUST SZ IER Bldg., No.9 Yuexing 1st 
Rd., Hi-Tech Park (South), Nanshan District, Shenzhen, 
518057 Guangdong, People's Republic of China

(Limited Liability Company China)

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

ה' תמוז תשע"ז - 65429/06/2017



Trade Mark No. 282672 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286979 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized word 
"VEGGIESOFT".

 Owners

Name: SIRIO PHARMA CO., LTD.

Address: No. 83 Taishan Road, Shantou, Guangdong, 
People's Republic of China

(The People's Republic of China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bath lotion; hair softener; hair conditioner; hair 
lotions; cleaning preparations; polishing creams; 
grinding preparations; essential oils; cosmetics; 
mouth washes, not for medical purposes.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; mineral food 
supplements; yeast dietary supplements; food for 
babies; propolis dietary supplements; lecithin dietary 
supplements; protein dietary supplements; nutritional 
supplements.

ה' תמוז תשע"ז - 65529/06/2017



Trade Mark No. 282675 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287004 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANDVIK OSPREY LIMITED

Address: Red Jacket Works, Millands Road, NEATH 
SA11 1NJ, United Kingdom

(United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal powders; 
brazing products, namely, pastes, wires, rings, shims 
and sheets; parts, components and structures made 
from common metals and their alloys.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing for others of parts, 
components and structures made from common 
metals and their alloys.

ה' תמוז תשע"ז - 65629/06/2017



Trade Mark No. 282677 מספר סימן

Application Date 12/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1287015 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Shifamed, LLC

Address: 745A Camden Avenue, Campbell CA 95008, 
U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment fund management 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)

U.S.A., 13/07/2015, No. 86691589 ארה"ב, 13/07/2015, מספר 86691589

Class: 36 סוג: 36

ה' תמוז תשע"ז - 65729/06/2017



Trade Mark No. 282679 מספר סימן

Application Date 20/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287048 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting and transmission of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, television, 
and radio by means of telecommunications networks; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks; providing access to 
websites, databases, electronic bulletin boards, on-
line forums, directories, music, and video and audio 
programs.

ה' תמוז תשע"ז - 65829/06/2017



Class: 41 סוג: 41

Educational services; arranging, organizing, 
conducting, and presenting seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, online instruction, 
and distance learning programs; arranging, 
organizing, conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts and 
cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; production, 
distribution, and presentation of radio programs, 
television programs, motion pictures, sound 
recordings; providing ongoing television, radio, audio, 
video, podcast, and webcast program; providing 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; provision 
of live entertainment and recorded entertainment, 
namely, musical performances; providing non-
downloadable entertainment, sports, music, 
informational, news, and current events 
programming; providing entertainment, sports, music, 
informational, news, current events, and arts and 
culture programming via websites and computer 
applications; providing information in the field of 
entertainment, music, sports, news, and arts and 
culture via websites and computer applications; 
providing non-downloadable computer games, 
electronic games, interactive games, and video 
games; providing information, schedules, reviews 
and personalized recommendations of educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; ticket reservation and booking 
services for educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; publication and presentation of reviews, 
surveys, and ratings, and posting and sharing of 
reviews, survey, and ratings relating to educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events via websites and computer 
applications; providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video, and graphics for use on 
mobile communications devices; entertainment 
services, namely, uploading, sharing, viewing and 
posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content via a 
website; publication of books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, journals, 
and other publications; providing on-line publications, 
including books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications via websites and computer applications; 
news reporting; electronic and online library services; 
providing non-downloadable computer software for 
use in connection with fitness and exercise; providing 
information in the field of fitness and exercise via 
websites and computer applications.

ה' תמוז תשע"ז - 65929/06/2017



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

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

Jamaica, 02/06/2015, No. 67270 ג'מאייקה, 02/06/2015, מספר 67270

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; broadcasting and transmission 
of voice, data, images, music, audio, video, 
multimedia, television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; broadcast and 
transmission of streamed music, audio, video, and 
multimedia content by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, satellite, 
radio, wireless communications networks, television, 
and cable; subscription and pay-per-view 
broadcasting and transmission services by means of 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; matching users for 
the transfer of music, audio, video, and multimedia by 
means of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite communications, wireless 
communications networks, and cable; providing 
access to websites, databases, electronic bulletin 
boards, on-line forums, directories, music, and video 
and audio programs; communication by computer; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 66029/06/2017



Educational services; arranging, organizing, 
conducting, and presenting seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, online instruction, 
and distance learning programs; arranging, 
organizing, conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts and 
cultural events, theatrical entertainment, competitions, 
contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions, and 
sporting events; production, distribution, and 
presentation of radio programs, television programs, 
motion pictures, sound recordings; providing ongoing 
television, radio, audio, video, podcast, and webcast 
program; providing entertainment, sports, music, 
informational, news, and current events programming 
by means of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; entertainment services, namely providing 
streaming, subscription, and downloadable music 
platform and services; provision of live entertainment 
and recorded entertainment, namely musical 
performances; providing non-downloadable 
entertainment, sports, music, informational, news, 
and current events programming; providing websites 
and computer applications featuring entertainment, 
sports, music, informational, news, current events, 
and arts and culture programming; providing websites 
and computer applications featuring information in the 
field of entertainment, music, sports, news, and arts 
and culture; providing non-downloadable computer 
games, electronic games, interactive games, and 
video games; providing information, schedules, 
reviews and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion pictures, 
theatre, arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; ticket 
reservation and booking services for educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; publication and presentation of 
reviews, surveys, and ratings, and providing 
interactive websites and computer applications for the 
posting and sharing of reviews, survey, and ratings 
relating to educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; providing non-downloadable ringtones, pre-
recorded music, video, and graphics for use on 
mobile communications devices; providing a website 
for the uploading, storing, sharing, viewing and 
posting of images, audio, videos, online journals, 
blogs, podcasts, and multimedia content; publication 
of books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
providing websites and computer applications 
featuring books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; news reporting; electronic and online 
library services; providing non-downloadable 
computer software for use in connection with fitness 
and exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of fitness 
and exercise; digital imaging services; creation of 
visual effects and graphics for others

ה' תמוז תשע"ז - 66129/06/2017



 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 8600 Hayden Place, Culver City CA 90232, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

ה' תמוז תשע"ז - 66229/06/2017



Trade Mark No. 282680 מספר סימן

Application Date 06/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1287052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.

Address: Suite 2200, 9920 Corporate Campus Drive, 
Louisville KY 40223, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Dust separators.

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

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

U.S.A., 08/07/2015, No. 86686189 ארה"ב, 08/07/2015, מספר 86686189

Class: 7 סוג: 7

ה' תמוז תשע"ז - 66329/06/2017



Trade Mark No. 282708 מספר סימן

Application Date 14/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIETRO ARGENTIERI

Address: Via Umbria, 1, I-74027 SAN GIORGIO IONICO 
(TA), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Italy, 16/01/2015, No. RE2015C000019 RE2015C000019 איטליה, 16/01/2015, מספר

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 66429/06/2017



Trade Mark No. 282709 מספר סימן

Application Date 21/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Berndt Kreiseder

Address: Wolfgangseestraße 48, A-5023 Salzburg, 
Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Oils and fats for human consumption; coconut oil; 
virgin coconut 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)

Austria, 23/02/2015, No. AM 50450/2015 AM 50450/2015 אוסטריה, 23/02/2015, מספר

Class: 29 סוג: 29

ה' תמוז תשע"ז - 66529/06/2017



Trade Mark No. 282710 מספר סימן

Application Date 02/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287426 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish fillets; preserved fish; pickled fish; tinned fish; 
canned fish; salted fish; fish stock; dried fish; fish 
balls; fish cakes; fish crackers; fish fingers; fish 
sticks; fish paste; frozen fish; processed fish; smoked 
fish; fish not live; frozen cooked fish; boiled and dried 
fish; fish quenelles; fish mousses; fish croquettes; 
fish sausages; fish jellies; fish spread; steaks of fish; 
fish with chips; preserved tuna fish; tuna fish not live; 
fish roe, prepared; dishes of fish; artificial fish roes; 
processed fish roe; prepared fish roe; smoked fish 
spread; bottled fish products; fish in olive oil; fish 
products being frozen; foods prepared from fish; fish 
meal for human consumption; food products made 
from fish; fish eggs for human consumption; chilled 
foods consisting predominately of fish; cooked meals 
consisting principally of fish; fish products prepared 
for human consumption; processed fish products for 
human consumption; flakes of dried fish meat 
(kezuri-bushi); steamed cakes of smashed fish and 
yam (hampen); steamed or toasted cakes of fish 
paste (kamaboko); tube-shaped toasted cakes of fish 
paste (chikuwa); edible oils derived from fish; 
seafood not live; seafood products; processed 
seafood; processed seafood products; tinned 
seafood; seafood spread; salted and fermented 
seafood (jeotgal); prepared meals and entrees 
consisting substantially of seafood; pre-packaged 
dinners consisting primarily of seafood; seafoods 
boiled down in soy sauce (tsukudani); frozen pre-
packaged entrees consisting primarily of seafood.

Class: 31 סוג: 31

Fish spawn; live fish; live seafood; aquarium fish; 
food for fish; live fishing bait; fish meal for animal 
consumption; fish eggs for hatching; food for 
aquarium fish; nutritional fodder for fish; brine shrimp 
for fish food; live fish for food purposes; live fish [not 
for food]; live fish for human consumption; live fish 
other than for human consumption; foodstuffs for cats 
based on or consisting of fish.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale, distribution, export and retail services 
relating to fish and seafood.

ה' תמוז תשע"ז - 66629/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, dark blue and white.

 Owners

Name: Diorasis International S.A.

Address: 44, J.F. Kennedy Avenue, L-1855 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Société Anonyme)

Class: 44 סוג: 44

Grooming of fish; fish farming services; rental of deep 
sea fishing equipment and instruments; services for 
the grooming of pet fish; advisory services relating to 
the grooming of fish; technical consultation in the 
fields of feeding and raising fish, shrimp and other 
farm-raised marine life.

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

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

European Union, 22/10/2015, No. 014714976 האיחוד האירופי, 22/10/2015, מספר 014714976

Class: 29 סוג: 29

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 66729/06/2017



Trade Mark No. 282711 מספר סימן

Application Date 02/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287431 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus and installations; Turkish bath 
cabinets, portable; bathroom sinks; kitchen sinks; 
sinks; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; pedestals for lavatories; bathtubs; 
shower trays; shower stalls; shower doors; radiators 
[heating]; lighting apparatus; lighting lamps; street 
lamps; ceiling lights.

Class: 19 סוג: 19

Tiles and slabs in ceramic or stoneware for coverings 
walls, floors and ceilings; building materials, not of 
metal, namely, slabs and panels in ceramic or 
stoneware used as decorative surface or component 
for tops, doors, furniture and lighting apparatus; 
building materials, not of metal, namely, slabs and 
panels in ceramic or stoneware for further 
installations; bathroom cabinets, not of metal; tiles, 
not of metal, for building; doors, not of metal; door 
panels, not of metal; building panels, not of metal; 
non-metallic cladding panels; slabs for building, not 
of metal; non-metallic cladding for building; non-
metallic wall cladding; non-metallic panels for 
ceilings; non-metallic panels for walls.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; furniture for kitchens; bathroom furniture; 
bathroom vanities; office furniture; garden furniture; 
wardrobes; doors for furniture; tables; desks; table 
tops; desk tops; work tops; counters [tables]; 
countertops [furniture parts]; shelves; chairs, 
armchairs; divans; furniture panels; furniture shelves; 
legs of tables, desks and counters [tables]; feet and 
legs of chairs, armchairs and divans; furniture parts; 
racks being furniture made of non-metallic materials; 
non-metallic wall shelves [furniture]; tops for furniture.

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

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

Italy, 20/08/2015, No. 302015000045596 איטליה, 20/08/2015, מספר 302015000045596

Class: 11 סוג: 11

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

ה' תמוז תשע"ז - 66829/06/2017



 Owners

Name: SAPIENSTONE, INC.

Address: 314 W. Superior Street, Suite 201, CHICAGO IL 
60610, U.S.A.

ה' תמוז תשע"ז - 66929/06/2017



Trade Mark No. 282716 מספר סימן

Application Date 06/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287449 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Transportable buildings of metal, buildings of metal, 
containers of metal (storage, transport); boxes of 
common metal, telephone boxes of metal, pipeworks 
of metal, building panels of metal, building materials 
of metal, building reinforcing materials of metal, 
building frames of metal, fittings of metal for building, 
floating containers of metal, beams of metal, poles of 
metal, linings of metal (building), hinges of metal, 
locks (other than electric) of metal, scaffolding and 
platforms of metal, fences of metal, floors of metal, 
ceilings of metal, foot scrapers of metal, wall 
claddings of metal (building), transportable 
greenhouses of metal, grids of metal, tanks of metal, 
windows of metal, window stops of metal, window 
frames of metal, roof flashing of metal, ladders of 
metal, stairs and staircases of metal, jalousies of 
metal, posts of metal, locks of metal for vehicles, 
casement windows of metal, roofing of metal, 
containers of metal, swimming pools (metal 
constructions), bicycle parking installations of metal; 
anchors, anchor plates of metal, ropes of metal, 
cables of of metal, wire of common metal.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, motor homes, camping and sleeping cars, 
caravans, trailers for vehicles, vehicles or trailers, 
shopping trolleys and trailers, lorries, motor vehicles 
for towing land vehicles; buses, waggons, luggage 
trucks; water vehicles, boats, ships, yachts, motor 
boats, ship's or boat's hulls, rudders, screw-
propellers, airplanes, parachutes, car bodies, 
automobile chassis, undercarriages for vehicles, 
doors for vehicles, rearview mirrors, air pumps 
(vehicle accessories); bicycles and motor bikes, 
windows for vehicles, safety seats for children (for 
vehicles); vehicle covers, luggage carriers for 
vehicles, seats for vehicles, upholstery for vehicles, 
safety belts for vehicles, windscreens, towing 
couplings for vehicles, sleeping berths for vehicles, 
bicycle stands.

ה' תמוז תשע"ז - 67029/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red (pantone 196).

 Owners

Name: ADRIA MOBIL, proizvodnja, trgovina in 
storitve, d.o.o.

Address: Straška cesta 50, SI-8000 Novo mesto, 
Slovenia

(Slovenia (SI) Limited liability company)

Class: 43 סוג: 43

Rental of transportable buildings; rental of temporary 
accomodation; rental of chairs, tables, table linen; 
rental of tents; food and drink catering; providing of 
camping facilities; tourist homes, restaurants, self-
service restaurants; hotels, motels, temporary 
accomodation reservations.

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

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

Slovenia, 13/04/2015, No. si-201570460 si-201570460 רפובליקה של סלובניה, 13/04/2015, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 12 סוג: 12

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 67129/06/2017



Trade Mark No. 282719 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287477 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a letter "W" in stylized form.

 Owners

Name: QINGDAO DOUBLESTAR MINGREN 
INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: Xinjiekou Industrial Park, Economic and 
Technological,Development Zone, Qingdao, Shangdong 
Province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes; bathing suits; waterproof clothing; 
football boots; sports shoes; shoes; hats; hosiery; 
gloves (clothing); scarfs; leather belts.

ה' תמוז תשע"ז - 67229/06/2017



Trade Mark No. 282722 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287503 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Black Peony (Group) Co., Ltd.

Address: No. 47, Qingyang North Road, Changzhou City, 
Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabric; cloth; oxford cloths; wool fabric; non-woven 
fabrics; wall hangings of textile; felt; towels of textile; 
bed clothes; curtains of textile or plastic.

ה' תמוז תשע"ז - 67329/06/2017



Trade Mark No. 282723 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING 
GROUP CO., LTD.

Address: 19 Xingdaxi Street,Linshu County, Linyi City, 
Shandong Province, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Manures for agriculture; fertilizers; humus; 
phosphates [fertilisers]; superphosphates [fertilisers]; 
compost.

ה' תמוז תשע"ז - 67429/06/2017



Trade Mark No. 282724 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Hongsen Machinery Co., Ltd.

Address: Donggong Village Ruanshi Town, Zhuji, 
Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerating apparatus and machines; gas 
condensers [other than parts of machines]; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; 
pipe joint for water heating equipment; pipes [parts of 
sanitary installations].

ה' תמוז תשע"ז - 67529/06/2017



Trade Mark No. 282726 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287555 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TANG Xilong

Address: Room 1705, Hongyun Garden,Xingang Mid 
Road, Haizhu District, Guangzhou, Guangdong, People's 
Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Facial cleansers; washing soda, for cleaning; 
cleaning preparations; polishing preparations; 
furbishing preparations; cosmetics; cosmetic kits; 
potpourris [fragrances]; cosmetics for animals.

ה' תמוז תשע"ז - 67629/06/2017



Trade Mark No. 282727 מספר סימן

Application Date 15/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287559 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wangli Group Co., Ltd.

Address: Hardware Technology Industry Zone, 
Yongkang, Zhejiang 321300, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals, unwrought or semi-wrought; gates 
of metal; building materials of metal; windows of 
metal; fittings of metal for furniture; hardware of 
metal; locks of metal, other than electric; safes 
[strong boxes]; signboards of metal; packaging 
containers of metal.

ה' תמוז תשע"ז - 67729/06/2017



Trade Mark No. 282732 מספר סימן

Application Date 22/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287590 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd.

Address: Hetou Village,Taitou Town, Shouguang City, 
Shandong, People's Republic of China

(The People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycle tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; vehicle 
wheel tires [tyres]; repair outfits for inner tubes; tires 
for vehicle wheels; boats.

ה' תמוז תשע"ז - 67829/06/2017



Trade Mark No. 282734 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287595 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, parts and 
accessories therefor except tyres, treads for tyres, 
solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres; 
tractors; loader vehicles; traction engines; couplings; 
vehicle transmissions; vehicle superstructures for 
tipping; vehicle trailers for loads; interchangeable 
containers for vehicles; container vehicles, with 
exclusion of tyres, treads for tyres, solid for vehicle 
wheels, treads for retreading tyres, as part of all 
aforesaid goods.

Class: 35 סוג: 35

Retail, wholesale and mail order services relating to 
machines and machine tools, agricultural 
implements, in particular reapers and threshers, 
forage threshers, balers, agricultural tractors, 
agricultural transport apparatus, loader wagons, 
mowers, turning machines and windrowers, soil 
cultivation machines and apparatus, sowers 
(machines), apparatus for the application of fertilisers 
and plant protection preparations and parts and 
fittings therefor, hand-operated implements for 
agricultural, horticultural and forestry purposes, for 
machine, apparatus and vehicle construction, and for 
building technology, vehicles, apparatus for 
locomotion by land, and parts and fittings therefor, 
tractors, loading vehicles, traction engines, couplings, 
gears, hydraulic and mechanical apparatus for land 
vehicles, except for automobiles, vehicle bodies, 
semi-trailers, vehicle systems, interchangeable 
containers for vehicles, container vehicles, paper, 
cardboard and goods made from these materials, 
printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, office requisites, instructional and 
teaching material, playing cards, plastic materials for 
packaging, newspapers and periodicals, transfers 
(decalcomanias), diagrams, files, envelopes, 
manuals (handbooks), prospectuses, pictures, plans, 
maps, clothing, including t-shirts, sweatshirts, shirts, 
trousers, jackets (clothing), vests, combinations 
(clothing), coats, suits, ties, footwear, headgear, 
games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, toy replicas of machines and vehicles; none 
of the aforesaid services being provided in relation to 
or in connection with tyres, treads for tyres, solid for 
vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part of 
all above listed goods.

ה' תמוז תשע"ז - 67929/06/2017



 Owners

Name: Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG

Address: Heinrich-Krone-Str. 10, 48480 Spelle, Germany

ה' תמוז תשע"ז - 68029/06/2017



Trade Mark No. 282735 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287599 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Headgear; clothing; footwear; and parts and fittings 
of all the aforesaid goods, included in this class.

Class: 32 סוג: 32

Beer and brewery products; non-alcoholic beverages; 
preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer), in particular 
herbal spirits; pre-mixed 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)

Germany, 22/06/2015, No. 30 2015 043 890 גרמניה, 22/06/2015, מספר 890 043 2015 30

Class: 25 סוג: 25

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 68129/06/2017



 Owners

Name: Mast-Jägermeister SE

Address: Jägermeisterstraße 7 - 15, 38302 Wolfenbüttel, 
Germany

(DE European company)

ה' תמוז תשע"ז - 68229/06/2017



Trade Mark No. 282736 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287610 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANDVIK OSPREY LIMITED

Address: Red Jacket Works, Millands Road, NEATH 
SA11 1NJ, United Kingdom

(United Kingdom Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal powders; 
brazing products, namely, pastes, wires, rings, shims 
and sheets; parts, components and structures made 
from common metals and their alloys.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing for others of parts, 
components and structures made from common 
metals and their alloys.

ה' תמוז תשע"ז - 68329/06/2017



Trade Mark No. 282737 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for nails; nail varnish, nail 
polish.

ה' תמוז תשע"ז - 68429/06/2017



Trade Mark No. 282738 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for nails; nail polish (varnish); 
nail polish.

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

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

France, 18/09/2015, No. 15/4210811 צרפת, 18/09/2015, מספר 15/4210811

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 68529/06/2017



Trade Mark No. 282742 מספר סימן

Application Date 24/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0780068 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water pipes, namely, hot and cold water supply and 
liquid waste disposal tubes and fittings therefor; 
bathroom plumbing and shower installations, namely, 
shower enclosures, bathtubs and shower stalls.

Class: 17 סוג: 17

Semi-finished products made of organic and 
inorganic non-metallic materials, namely, acoustical 
panels for buildings, plastic laminated sheets and 
panels for use in the manufacture of countertops, and 
plastics in the form of rods and blocks; sealing and 
insulating material, namely, polyurethane film for use 
in sealing and insulating; cellulose acetate film used 
for packing material; polymer material in the form of 
resilient, macroscopic bodies shaped into brick, block 
or other preshaped forms, which bodies entrap 
hydrocarbons, chemical waste products, or bacterial; 
sealing elements, namely, sealing plugs made of 
rubber, non-vulcanized rubber or plastic for building 
and construction purposes; drainage and sealing 
tracks, namely conduits for drainage made of plastic; 
insulating plaster.

Class: 19 סוג: 19

Non-metal construction materials, namely, ceiling 
and door panels, plaster and plaster boards; non-
metal construction components in panel and block 
shapes, namely, wall panels, bricks and concrete 
blocks; non-metal safety rails for terraces; wallboards 
made of plastic or mineral construction material; 
plastic pipes for construction purposes; non-metal 
partition walls, skirting boards, clay conduits, door 
and window embrasures, namely, door and window 
supports, thresholds, stair treads, lintels, window and 
door frames; non-metal prefabricated structures, 
namely, pipe supports for sanitary and electrical 
installations; non-metal inspection doors for access 
to plumbing and electrical fittings; non-metal ducts 
and pipe casings; non-metal wall, ceiling and floor 
elements, namely, noise insulation panels and 
mosaic parts, namely, tiles; heat and noise insulating 
building facings; non-metal grates for sewer drainage 
and non-metal grates to be used for safety and 
ventilation; wall and floor panels made of stoneware 
and/or natural stone; ceramic and earthenware tiles.

ה' תמוז תשע"ז - 68629/06/2017



 Owners

Name: Wedi GmbH

Address: Hollefeldstrasse 51, 48282 Emsdetten, 
Germany

ה' תמוז תשע"ז - 68729/06/2017



Trade Mark No. 282744 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0901434 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hochbach GmbH

Address: Raiffeisenstr. 16, 70771 Leinfelden-
Echterdingen, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Lacquer and printing inks for coating and printing of 
metal packing material, especially of barrels, buckets, 
canisters, boxes, cans, cases and tubes, as well as 
caps and covers for bottles and glasses.

Class: 17 סוג: 17

Sealing compounds, in particular rubber latex 
dispersions, liquid plastic mixtures and solid 
granulates for sealing of metal packing material, in 
particular of barrels, buckets, canisters, boxes, cans, 
cases and tubes, as well as caps and covers for 
bottles and glasses.

ה' תמוז תשע"ז - 68829/06/2017



Trade Mark No. 282746 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1151632 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL"

Address: ul. Elewatorska 13, PL-19-203 Grajewo, Poland

(POLAND SPÓLDZIELNIA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Powdered milk for babies and food supplements 
based on milk, for babies.

Class: 29 סוג: 29

Milk products; butter; butter with added oil; chocolate 
nut butter; cocoa butter; buttermilk products; cottage 
cheese; cottage cheese; curd cheese for spreading; 
cottage cheese; cheeses; cheese-like products; 
cheese; cream cheese; fromage frais; cheese 
spreads; cream; cream; edible fats; yoghurt; milk; 
curdled milk; milk beverages; desserts made from 
milk; whey; kefir; buttermilk.

Class: 30 סוג: 30

Ices; gruel, with a milk base, for food.

Class: 32 סוג: 32

Whey beverages.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing, catalogue sale or mail 
order sale, via the internet or by telecommunication 
means, of milk and milk products; marketing 
services; advertising and promotion, direct mail 
advertising; organisation of shows, trade fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes.

ה' תמוז תשע"ז - 68929/06/2017



Trade Mark No. 282747 מספר סימן

Application Date 22/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1159876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F. Smit Holding B.V.

Address: Oude Terborgseweg 208, NL-7004 KA 
Doetinchem, Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, equipment and devices for simulating 
driving, racing and flying.

ה' תמוז תשע"ז - 69029/06/2017



Trade Mark No. 282750 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1187010 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mamas & Papas (Holdings) Limited

Address: Colne Bridge Road, Huddersfield, West 
Yorkshire, HD5 0RH, United Kingdom

(England and Wales Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, pushchairs; prams and pushchairs 
incorporating carry cots; rain covers for prams and 
pushchairs; hoods for prams and pushchairs.

ה' תמוז תשע"ז - 69129/06/2017



Trade Mark No. 282751 מספר סימן

Application Date 21/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1214248 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RBDM Limited

Address: c/o Kingly Brookes LLP,415 Linen Hall, 162-168 
Regent Street, LONDON W1B 5TE, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
luggage; trunks and travelling bags; handbags, 
rucksacks, satchels, purses; key cases, leather 
shoulder belts; goods of leather and imitation leather; 
umbrellas, parasols and walking sticks; baby carriers 
worn on the body; changing bags; bags; holdalls; 
rucksacks; cosmetic bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts for clothing.

ה' תמוז תשע"ז - 69229/06/2017



Trade Mark No. 282752 מספר סימן

Application Date 21/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1239467 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LORNAH SPORTS BV

Address: Argonweg 18, NL-1362 AA ALMERE, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, sportswear, including 
jackets, sport shirts, shorts for sporting, sport shirts, 
with or without short sleeves, sports tops, sports 
headgear (other than helmets), sport jackets, sport 
coats, sportswear, sports socks, sports caps, sport 
shirts, sport socks, sports uniforms, sport sweaters 
and (short) pants for sport, sports uniforms for 
competition; aforementioned products in particular for 
running.

ה' תמוז תשע"ז - 69329/06/2017



Trade Mark No. 282753 מספר סימן

Application Date 07/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1279348 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

(Suisse Société à Responsabilité Limitée (Sàrl))

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/07/2015, No. 678034 שוויץ, 02/07/2015, מספר 678034

Class: 34 סוג: 34

ה' תמוז תשע"ז - 69429/06/2017



Trade Mark No. 282754 מספר סימן

Application Date 27/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1284974 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and white.

 Owners

Name: KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla

Address: Slavonska cesta 2a, HR-43000 Bjelovar, 
Croatia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, namely biscuits.

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

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

Croatia, 29/07/2015, No. Z20150861A Z20150861A קרואטיה, 29/07/2015, מספר

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 69529/06/2017



XENYX

Trade Mark No. 282757 מספר סימן

Application Date 14/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: MUSIC Group IP Limited

Address: Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, 
P.O.B. 146, Tortola, British Virgin Islands

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; 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; מדריכי שימוש 

בפורמט אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ה' תמוז תשע"ז - 69629/06/2017



iGrill

Trade Mark No. 282761 מספר סימן

Application Date 14/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Weber-Stephen Products LLC

Address: 200 East Daniels Road, Palatine, 60067, Illinois, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer hardware and 
electronic food thermometers, all for use in 
connection with mobile devices to assist individuals 
with grilling and cooking activities, namely, for use in 
providing updated information to a person regarding 
the timing and preparedness of food being prepared, 
and informing users as to the anticipated time foods 
will be finished cooking, and providing warnings 
when food being prepared are cooking at inadequate 
heat.

תוכנת מחשב, חומרת מחשב ומדי-חום אלקטרוניים למזון, 
כולם לשימוש עם מכשירים ניידים, כדי לסייע לאנשים בפעולות 
צלייה ובישול, דהיינו, לשימוש באספקת מידע מעודכן לאדם 
בנוגע לקציבת זמן ולמוכנות המזון שבתהליכי הכנה, ליידוע 
משתמשים לגבי המועד הצפוי לסיום בישולם של המזונות 
ולאספקת אזהרות כאשר המזון שבתהליכי הכנה מתבשל 

ברמת חום בלתי מתאימה. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

  

ה' תמוז תשע"ז - 69729/06/2017



HOKA ONE ONE

Trade Mark No. 282763 מספר סימן

Application Date 14/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Deckers Outdoor Corporation

Address: 250 Coromar Drive, Goleta, California, 93117, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, clothing,  headgear. הנעלה, הלבשה, כיסויי ראש.           

ה' תמוז תשע"ז - 69829/06/2017



ניוואה

Trade Mark No. 282771 מספר סימן

Application Date 14/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

(Germany joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, all included in Class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, 
הנכללים כולם בסוג 3.                       

ה' תמוז תשע"ז - 69929/06/2017



ARMADA

Trade Mark No. 282774 מספר סימן

Application Date 14/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dow AgroSciences LLC

Address: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides and insecticides.

קוטלי מזיקים, תכשירים להשמדת רמשים, קוטלי פטריות, 
קוטלי עשבים וקוטלי חרקים.                           

ה' תמוז תשע"ז - 70029/06/2017



APPLE SMART CONNECTOR

Trade Mark No. 282775 מספר סימן

Application Date 14/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer peripherals; 
peripherals for mobile devices; electrical and 
electronic connectors; electronic connectors for 
handheld mobile digital electronic devices and 
keyboards; computer cables, monitors and display 
screens, keyboards, mice and mouse pads, styluses, 
printers, and disk drives and hard drives; sound 
recording and reproducing apparatus; apparatus and 
media for data storage; batteries; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, interfaces, and 
adapters for use with all of the aforesaid goods; 
cases and stands adapted or shaped to contain 
computers, computer peripherals, computer 
hardware, hand held computers, tablet computers, 
laptop computers, mobile phones, and wearable 
computer peripherals; all included in class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב;  ציוד היקפי למכשירים 
ניידים; מחברים חשמליים ואלקטרוניים; מחברים אלקטרוניים 

למכשירי כף יד
אלקטרוניים דיגיטליים ניידים ומקלדות; כבלים, צגים ומסכי 
תצוגה למחשב, מקלדות, עכברים ופדים לעכבר, עטי מגע, 

מדפסות, וכונני דיסק וכוננים קשיחים; מכשירי הקלטת ושחזור 
קול; מכשירים ומדיה לאחסון נתונים; סוללות; מחברים, 
מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, מעגנים, תחנות עגינה, 
ממשקים, ומתאמים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש עם כל 
המוצרים האמורים לעיל; נרתיקים ומעמדים המותאמים או 
מעוצבים כדי להכיל מחשבים, ציוד היקפי למחשב, חומרת 

מחשב, מחשבי כף יד, מחשבי לוח, מחשבים ניידים, טלפונים 
ניידים, וציוד היקפי לביש למחשב; 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)

Jamaica, 14/08/2015, No. 67859 ג'מאייקה, 14/08/2015, מספר 67859

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 70129/06/2017



Cool Force

Trade Mark No. 282800 מספר סימן

Application Date 14/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG 

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

סבונים, תמרוקים, שמנים אתריים, דברי קוסמטיקה, תרחיצי 
שיער, משחות שיניים.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/08/2015, No. 302015050402.5/03 גרמניה, 19/08/2015, מספר 302015050402.5/03

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 70229/06/2017



BARACUTA

Trade Mark No. 282810 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and fragrances; Deodorants; Household 
fragrances; Cosmetics; Body cleaning and beauty 
care preparations; Skin care preparations; Soaps; 
Essential oils; Hair cleaning preparations; Hair care 
preparations; Hair coloring preparations; Cosmetic 
hair dressing preparations; Hair treatments; Make up; 
Make up removing preparations; Cosmetic sun-
tanning preparations; After sun preparations; Nail 
polish; Nail polish removers; Dentifrices and 
mouthwashes; Shaving cream; all included in class 3

פרפומריה ובשמים; דאודורנטים; בישום לבית; קוסמטיקה; 
תכשירים לניקוי וטיפוח גוף; תכשירים לטיפוח העור; סבונים; 
שמנים בסיסיים; תכשירים לניקוי שיער; תכשירים לטיפוח 
שיער; תכשירים לצביעת שיער; תכשירים קוסמטיים לעיצוב 

שיער; טיפולי שיער; איפור; תכשירים להסרת איפור; תכשירים 
קוסמטיים לשיזוף; תכשירים לאחר שיזוף; לק; תכשירים 

להסרת לק; משחות לשיניים ושטיפות פה; קרם גילוח; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; Sunglasses; Protective glasses; Ski 
glasses; Sports glasses; Parts, cases and chains for 
glasses; Protective helmets; Pen drives; Tablet 
covers; Covers for smartphones; Mobile telephone 
covers; Covers for portable media players; Cases for 
electronic diaries; all included in class 9

משקפי ראייה; משקפי שמש; משקפי מגן; משקפי סקי; משקפי 
ספורט; חלקים, נרתיקים ושרשראות למשקפיים; קסדות מגן; 

התקני אחסון ניידים; כיסויים לטאבלטים; כיסויים 
לסמארטפונים; כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לנגני מדיה 

ניידים; נרתיקים ליומנים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matters; Books; Photographs; Stationery; 
Calendars; Diaries; Writing or drawing books; Note 
pads; Cases for stationery; Drawing sets; Paint 
boxes; Stickers [decalcomanias]; Transfers; Posters; 
Cards; Office requisites; School supplies (stationery); 
Party stationery; Gift stationery; Cardboard boxes; 
Paper boxes; Gift paper; Paper bags; Paper party 
decorations;  Table decorations of paper; all included 
in class 16

פריטים מודפסים; ספרים; תמונות; כלי כתיבה; לוחות שנה; 
יומנים; חוברות כתיבה או ציור; פנקסים; קלמרים; ערכות ציור; 
ערכות צבעים; מדבקות (דקלומניה); מדבקות הדפס; פוסטרים; 
כרטיסים; צרכי משרד; ציוד לבית הספר (צרכי כתיבה); צרכי 
כתיבה למסיבות; צרכי כתיבה למתנות; קופסאות קרטון; 

קופסאות  נייר; נייר עטיפה למתנות; שקיות נייר; קישוטי נייר 
למסיבות; קישוטי נייר לשולחן; הנכללים כולם בסוג 16             
                                                                                    

  

Class: 18 סוג: 18

Trunks, suitcases, travelling bags, travelling cases; 
Overnight bags;  Bags; Shoulder bags; Handbags; 
Tote bags; Evening bags; Clutch bags; Pochettes; 
Beach bags; Make-up bags; Waist bags; Gym bags; 
Sports bags; School bags; Book bags; Backpacks; 
School knapsacks; Haversacks; Briefcases; Wallets; 
Purses; Key cases of leather; Umbrellas; Walking 
sticks; Saddlery, whips, and animal apparel; Clothing 
for animals; Collars of animals; Covers for animals; 
Rugs for animals; Bags for carrying animals; Animal 
skins; Hides; Fur-skins; all included in class 18

מטענים; מזוודות; תיקי נסיעה; מזוודות נסיעה; תיקים ללינת 
לילה; תיקים; תיקי כתף; תיקי יד; תיקים גדולים לסחיבת 

חפצים; תיקי ערב; תיקי קלאץ'; תיקים קטנים; תיקי חוף; תיקי 
איפור; פאוצ'ים; תיקים לחדר כושר; תיקי ספורט; תיקים לבית 

ספר; תיקים לספרים; תיקי גב; תיקי ילקוט לבית ספר; 
תרמילים; תיקי מסמכים; נרתיקים; ארנקים; נרתיקי עור 

למפתחות; מטריות; מקלות הליכה; ציוד רכיבה, רסנים ומערכת 
לבוש לבעלי חיים; ביגוד לבעלי חיים; קולרים לבעלי חיים; 

כיסויים לבעלי חיים; שטיחים לבעלי חיים; תיקים לנשיאת בעלי 
חיים; עורות בעלי חיים; עורות; עורות פרווה; הנכללים כולם 

בסוג 18             

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Outerwear; Sportswear; Knitwear; 
Underwear; Nightwear; Beachwear; Neckties; 
Hosiery; Scarves; Gloves; Belts; Footwear; 
Headwear; all included in class 25

ביגוד; מעילים; ביגוד ספורט; סריגים; הלבשה תחתונה; לבוש 
לילה; בגדי ים; עניבות; גרביונים; צעיפים; כפפות; חגורות; 

הנעלה; כיסויי  ראש; הנכללים כולם בסוג 25                         
  

ה' תמוז תשע"ז - 70329/06/2017



 Owners

Name: G. & G. S.r.l.

Address: Via C.A. Pizzardi, 50 - 40138 Bologna, Italy

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

ה' תמוז תשע"ז - 70429/06/2017



SPIEWAK

Trade Mark No. 282811 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: G. & G. S.r.l.

Address: Via C.A. Pizzardi, 50 - 40138 Bologna, Italy

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

Perfumery and fragrances; Deodorants; Household 
fragrances; Cosmetics; Body cleaning and beauty 
care preparations; Skin care preparations; Soaps; 
Essential oils; Hair cleaning preparations; Hair care 
preparations; Hair coloring preparations; Cosmetic 
hair dressing preparations; Hair treatments; Make up; 
Make up removing preparations; Cosmetic sun-
tanning preparations; After sun preparations; Nail 
polish; Nail polish removers; Dentifrices and 
mouthwashes; Shaving cream; all included in class 3

פרפומריה ובשמים; דאודורנטים; בישום לבית; קוסמטיקה; 
תכשירים לניקוי וטיפוח גוף; תכשירים לטיפוח העור; סבונים; 
שמנים בסיסיים; תכשירים לניקוי שיער; תכשירים לטיפוח 
שיער; תכשירים לצביעת שיער; תכשירים קוסמטיים לעיצוב 

שיער; טיפולי שיער; איפור; תכשירים להסרת איפור; תכשירים 
קוסמטיים לשיזוף; תכשירים לאחר שיזוף; לק; תכשירים 

להסרת לק; משחות לשיניים ושטיפות פה; קרם גילוח; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; Sunglasses; Protective glasses; Ski 
glasses; Sports glasses; Parts, cases and chains for 
glasses; Protective helmets; Pen drives; Tablet 
covers; Covers for smartphones; Mobile telephone 
covers; Covers for portable media players; Cases for 
electronic diaries; all included in class 9

משקפי ראייה; משקפי שמש; משקפי מגן; משקפי סקי; משקפי 
ספורט; חלקים, נרתיקים ושרשראות למשקפיים; קסדות מגן; 

התקני אחסון ניידים; כיסויים לטאבלטים; כיסויים 
לסמארטפונים; כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לנגני מדיה 

ניידים; נרתיקים ליומנים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matters; Books; Photographs; Stationery; 
Calendars; Diaries; Writing or drawing books; Note 
pads; Cases for stationery; Drawing sets; Paint 
boxes; Stickers [decalcomanias]; Transfers; Posters; 
Cards; Office requisites; School supplies (stationery); 
Party stationery; Gift stationery; Cardboard boxes; 
Paper boxes; Gift paper; Paper bags; Paper party 
decorations;  Table decorations of paper; all included 
in class 16

פריטים מודפסים; ספרים; תמונות; כלי כתיבה; לוחות שנה; 
יומנים; חוברות כתיבה או ציור; פנקסים; קלמרים; ערכות ציור; 
ערכות צבעים; מדבקות (דקלומניה); מדבקות הדפס; פוסטרים; 
כרטיסים; צרכי משרד; ציוד לבית הספר (צרכי כתיבה); צרכי 
כתיבה למסיבות; צרכי כתיבה למתנות; קופסאות קרטון; 

קופסאות  נייר; נייר עטיפה למתנות; שקיות נייר; קישוטי נייר 
למסיבות; קישוטי נייר לשולחן; הנכללים כולם בסוג 16             
                                                                                    

  

ה' תמוז תשע"ז - 70529/06/2017



Trade Mark No. 282812 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and fragrances; Deodorants; Household 
fragrances; Cosmetics; Body cleaning and beauty 
care preparations; Skin care preparations; Soaps; 
Essential oils; Hair cleaning preparations; Hair care 
preparations; Hair coloring preparations; Cosmetic 
hair dressing preparations; Hair treatments; Make up; 
Make up removing preparations; Cosmetic sun-
tanning preparations; After sun preparations; Nail 
polish; Nail polish removers; Dentifrices and 
mouthwashes; Shaving cream; all included in class 3

פרפומריה ובשמים; דאודורנטים; בישום לבית; קוסמטיקה; 
תכשירים לניקוי וטיפוח גוף; תכשירים לטיפוח העור; סבונים; 
שמנים בסיסיים; תכשירים לניקוי שיער; תכשירים לטיפוח 
שיער; תכשירים לצביעת שיער; תכשירים קוסמטיים לעיצוב 

שיער; טיפולי שיער; איפור; תכשירים להסרת איפור; תכשירים 
קוסמטיים לשיזוף; תכשירים לאחר שיזוף; לק; תכשירים 

להסרת לק; משחות לשיניים ושטיפות פה; קרם גילוח; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; Sunglasses; Protective glasses; Ski 
glasses; Sports glasses; Parts, cases and chains for 
glasses; Protective helmets; Pen drives; Tablet 
covers; Covers for smartphones; Mobile telephone 
covers; Covers for portable media players; Cases for 
electronic diaries; all included in class 9

משקפי ראייה; משקפי שמש; משקפי מגן; משקפי סקי; משקפי 
ספורט; חלקים, נרתיקים ושרשראות למשקפיים; קסדות מגן; 

התקני אחסון ניידים; כיסויים לטאבלטים; כיסויים 
לסמארטפונים; כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לנגני מדיה 

ניידים; נרתיקים ליומנים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matters; Books; Photographs; Stationery; 
Calendars; Diaries; Writing or drawing books; Note 
pads; Cases for stationery; Drawing sets; Paint 
boxes; Stickers [decalcomanias]; Transfers; Posters; 
Cards; Office requisites; School supplies (stationery); 
Party stationery; Gift stationery; Cardboard boxes; 
Paper boxes; Gift paper; Paper bags; Paper party 
decorations;  Table decorations of paper; all included 
in class 16

פריטים מודפסים; ספרים; תמונות; כלי כתיבה; לוחות שנה; 
יומנים; חוברות כתיבה או ציור; פנקסים; קלמרים; ערכות ציור; 
ערכות צבעים; מדבקות (דקלומניה); מדבקות הדפס; פוסטרים; 
כרטיסים; צרכי משרד; ציוד לבית הספר (צרכי כתיבה); צרכי 
כתיבה למסיבות; צרכי כתיבה למתנות; קופסאות קרטון; 

קופסאות  נייר; נייר עטיפה למתנות; שקיות נייר; קישוטי נייר 
למסיבות; קישוטי נייר לשולחן; הנכללים כולם בסוג 16             
                                                                                    

  

ה' תמוז תשע"ז - 70629/06/2017



 Owners

Name: G. & G. S.r.l.

Address: Via C.A. Pizzardi, 50 - 40138 Bologna, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Class: 18 סוג: 18

Trunks, suitcases, travelling bags, travelling cases; 
Overnight bags;  Bags; Shoulder bags; Handbags; 
Tote bags; Evening bags; Clutch bags; Pochettes; 
Beach bags; Make-up bags; Waist bags; Gym bags; 
Sports bags; School bags; Book bags; Backpacks; 
School knapsacks; Haversacks; Briefcases; Wallets; 
Purses; Key cases of leather; Umbrellas; Walking 
sticks; Saddlery, whips, and animal apparel; Clothing 
for animals; Collars of animals; Covers for animals; 
Rugs for animals; Bags for carrying animals; Animal 
skins; Hides; Fur-skins; all included in class 18

מטענים; מזוודות; תיקי נסיעה; מזוודות נסיעה; תיקים ללינת 
לילה; תיקים; תיקי כתף; תיקי יד; תיקים גדולים לסחיבת 

חפצים; תיקי ערב; תיקי קלאץ'; תיקים קטנים; תיקי חוף; תיקי 
איפור; פאוצ'ים; תיקים לחדר כושר; תיקי ספורט; תיקים לבית 

ספר; תיקים לספרים; תיקי גב; תיקי ילקוט לבית ספר; 
תרמילים; תיקי מסמכים; נרתיקים; ארנקים; נרתיקי עור 

למפתחות; מטריות; מקלות הליכה; ציוד רכיבה, רסנים ומערכת 
לבוש לבעלי חיים; ביגוד לבעלי חיים; קולרים לבעלי חיים; 

כיסויים לבעלי חיים; שטיחים לבעלי חיים; תיקים לנשיאת בעלי 
חיים; עורות בעלי חיים; עורות; עורות פרווה; הנכללים כולם 

בסוג 18             

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Outerwear; Sportswear; Knitwear; 
Underwear; Nightwear; Beachwear; Neckties; 
Hosiery; Scarves; Gloves; Belts; Footwear; 
Headwear; all included in class 25

ביגוד; מעילים; ביגוד ספורט; סריגים; הלבשה תחתונה; לבוש 
לילה; בגדי ים; עניבות; גרביונים; צעיפים; כפפות; חגורות; 

הנעלה; כיסויי  ראש; הנכללים כולם בסוג 25                         

ה' תמוז תשע"ז - 70729/06/2017



Trade Mark No. 282813 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and fragrances; Deodorants; Household 
fragrances; Cosmetics; Body cleaning and beauty 
care preparations; Skin care preparations; Soaps; 
Essential oils; Hair cleaning preparations; Hair care 
preparations; Hair coloring preparations; Cosmetic 
hair dressing preparations; Hair treatments; Make up; 
Make up removing preparations; Cosmetic sun-
tanning preparations; After sun preparations; Nail 
polish; Nail polish removers; Dentifrices and 
mouthwashes; Shaving cream; all included in class 3

פרפומריה ובשמים; דאודורנטים; בישום לבית; קוסמטיקה; 
תכשירים לניקוי וטיפוח גוף; תכשירים לטיפוח העור; סבונים; 
שמנים בסיסיים; תכשירים לניקוי שיער; תכשירים לטיפוח 
שיער; תכשירים לצביעת שיער; תכשירים קוסמטיים לעיצוב 

שיער; טיפולי שיער; איפור; תכשירים להסרת איפור; תכשירים 
קוסמטיים לשיזוף; תכשירים לאחר שיזוף; לק; תכשירים 

להסרת לק; משחות לשיניים ושטיפות פה; קרם גילוח; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; Sunglasses; Protective glasses; Ski 
glasses; Sports glasses; Parts, cases and chains for 
glasses; Protective helmets; Pen drives; Tablet 
covers; Covers for smartphones; Mobile telephone 
covers; Covers for portable media players; Cases for 
electronic diaries; all included in class 9

משקפי ראייה; משקפי שמש; משקפי מגן; משקפי סקי; משקפי 
ספורט; חלקים, נרתיקים ושרשראות למשקפיים; קסדות מגן; 

התקני אחסון ניידים; כיסויים לטאבלטים; כיסויים 
לסמארטפונים; כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לנגני מדיה 

ניידים; נרתיקים ליומנים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed matters; Books; Photographs; Stationery; 
Calendars; Diaries; Writing or drawing books; Note 
pads; Cases for stationery; Drawing sets; Paint 
boxes; Stickers [decalcomanias]; Transfers; Posters; 
Cards; Office requisites; School supplies (stationery); 
Party stationery; Gift stationery; Cardboard boxes; 
Paper boxes; Gift paper; Paper bags; Paper party 
decorations;  Table decorations of paper; all included 
in class 16

פריטים מודפסים; ספרים; תמונות; כלי כתיבה; לוחות שנה; 
יומנים; חוברות כתיבה או ציור; פנקסים; קלמרים; ערכות ציור; 
ערכות צבעים; מדבקות (דקלומניה); מדבקות הדפס; פוסטרים; 
כרטיסים; צרכי משרד; ציוד לבית הספר (צרכי כתיבה); צרכי 
כתיבה למסיבות; צרכי כתיבה למתנות; קופסאות קרטון; 

קופסאות  נייר; נייר עטיפה למתנות; שקיות נייר; קישוטי נייר 
למסיבות; קישוטי נייר לשולחן; הנכללים כולם בסוג 16             
                                                                                    

  

ה' תמוז תשע"ז - 70829/06/2017



 Owners

Name: G. & G. S.r.l.

Address: Via C.A. Pizzardi, 50 - 40138 Bologna, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Class: 18 סוג: 18

Trunks, suitcases, travelling bags, travelling cases; 
Overnight bags;  Bags; Shoulder bags; Handbags; 
Tote bags; Evening bags; Clutch bags; Pochettes; 
Beach bags; Make-up bags; Waist bags; Gym bags; 
Sports bags; School bags; Book bags; Backpacks; 
School knapsacks; Haversacks; Briefcases; Wallets; 
Purses; Key cases of leather; Umbrellas; Walking 
sticks; Saddlery, whips, and animal apparel; Clothing 
for animals; Collars of animals; Covers for animals; 
Rugs for animals; Bags for carrying animals; Animal 
skins; Hides; Fur-skins; all included in class 18

מטענים; מזוודות; תיקי נסיעה; מזוודות נסיעה; תיקים ללינת 
לילה; תיקים; תיקי כתף; תיקי יד; תיקים גדולים לסחיבת 

חפצים; תיקי ערב; תיקי קלאץ'; תיקים קטנים; תיקי חוף; תיקי 
איפור; פאוצ'ים; תיקים לחדר כושר; תיקי ספורט; תיקים לבית 

ספר; תיקים לספרים; תיקי גב; תיקי ילקוט לבית ספר; 
תרמילים; תיקי מסמכים; נרתיקים; ארנקים; נרתיקי עור 

למפתחות; מטריות; מקלות הליכה; ציוד רכיבה, רסנים ומערכת 
לבוש לבעלי חיים; ביגוד לבעלי חיים; קולרים לבעלי חיים; 

כיסויים לבעלי חיים; שטיחים לבעלי חיים; תיקים לנשיאת בעלי 
חיים; עורות בעלי חיים; עורות; עורות פרווה; הנכללים כולם 

בסוג 18             

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Outerwear; Sportswear; Knitwear; 
Underwear; Nightwear; Beachwear; Neckties; 
Hosiery; Scarves; Gloves; Belts; Footwear; 
Headwear; all included in class 25

ביגוד; מעילים; ביגוד ספורט; סריגים; הלבשה תחתונה; לבוש 
לילה; בגדי ים; עניבות; גרביונים; צעיפים; כפפות; חגורות; 

הנעלה; כיסויי  ראש; הנכללים כולם בסוג 25                         

ה' תמוז תשע"ז - 70929/06/2017



Trade Mark No. 282820 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jacob Haluva שם: יעקב חלובה

Address: 37 Almog St., Yahud, Yahod-Monosson, Israel כתובת : אלמוג 37, יהוד, יהוד מונסון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raz Livnat, Advocate

Address: Jabotinski 33 St., Ramat Gan, Israel

שם: רז לבנת, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 5251107, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, closets. רהיטים, ארונות.         

ה' תמוז תשע"ז - 71029/06/2017



ARMADRILL

Trade Mark No. 282837 מספר סימן

Application Date 16/02/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1317497 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: T.A.G. Medical Devices - Agriculture 
Cooperative Ltd.

שם: ת.א.ג. מכשירים רפואיים - אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

Address: Kibbutz Gaaton, Ga'ton, Doar-Na Oshrat 
2513000, Israel

כתובת : קיבוץ געתון, געתון, ד.נ. אושרת  2513000, ישראל

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely a disposable flexible reamer 
and guide pin for use in ligaments reconstruction 
procedures; medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, orthopedic fixation devices 
used in orthopedic transplant and/or implant surgery; 
surgical devices and instruments for use in the 
fixation and treatment of bones and soft tissue; 
orthopedic disposable products, namely, medical saw 
blades, medical drill bits, wires and pins; all included 
in class 10.

מכשור רפואי, דהיינו מקדדים גמישים חד פעמיים וסיכות 
הכוונה לשימוש בהליכי שיקום רצועות; התקנים ומכשירים 
רפואיים וכירורגיים, דהיינו, התקני קיבוע אורתופדי לשימוש 
בהשתלות אורתופדיים ו\ או ניתוח שתל; התקנים ומכשירים 
כירורגיים לשימוש בהשתלת וטיפול עצמות ורקמות רכות; 
מוצרים אורתופדים חד פעמיים, דהיינו, להבי מסור רפואיים, 

מקדחים רפואיים, תילים וסיכות; הנכללים כולם בסוג 10.         
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Trade Mark No. 282840 מספר סימן

Application Date 16/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: grey and purple

הסימן מוגבל לצבעים אפור וסגול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: kerem buttle שם: קרן בוטל

Address: 12 malchey israel street, Zikhron Ya'aqov, 
3092099, Israel

כתובת : מלכי ישראל 12, זכרון יעקב, 3092099, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren & co.

Address: 36 Keren HaYesod St., P.O.B. 7668, Jrusalem, 
9107601, Israel

שם: גדעון קורן ושות' משרד עו"ד

כתובת : קרן היסוד 36, קומה 7, ת.ד. 7668, ירושלים, 
9107601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

providing of training; adult training; arranging and 
conducting of conferences, congresses, concerts, 
symposiums, seminars, training courses, classes and 
lectures; coaching [education and training];  coaching 
[training]; education and training services; providing 
of training; providing of training and further training;  
publication of books; training or education services in 
the field of life coaching;  all included in class 41.

הענקת אימונים; הכשרת מבוגרים; ארגון וניהול כנסים, 
קונגרסים, קונצרטים, סימפוזיונים, סמינרים, קורסי הכשרה, 
שיעורים והרצאות; אימון [חינוך והכשרה]; קאוצ'ינג [אימון]; 
שירותי חינוך והכשרה; מתן הכשרה; מתן הכשרה והמשך 
הכשרה; הוצאה לאור של ספרים; שירותי הכשרה או חינוך 

בתחום האימון האישי;  הנכללים כולם בסוג 41.                     
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המחולל – מקושי לחופש

Trade Mark No. 282841 מספר סימן

Application Date 16/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: kerem buttle שם: קרן בוטל

Address: 12 malchey israel street, Zikhron Ya'aqov, 
3092099, Israel

כתובת : מלכי ישראל 12, זכרון יעקב, 3092099, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren & co.

Address: 36 Keren HaYesod St., P.O.B. 7668, Jrusalem, 
9107601, Israel

שם: גדעון קורן ושות' משרד עו"ד

כתובת : קרן היסוד 36, קומה 7, ת.ד. 7668, ירושלים, 
9107601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

providing of training; adult training; arranging and 
conducting of conferences, congresses, concerts, 
symposiums, seminars, training courses, classes and 
lectures; coaching [education and training];  coaching 
[training];
education and training services; providing of training; 
providing of training and further training;  publication 
of books; training or education services in the field of 
life coaching;  all included in class 41.

הענקת אימונים; הכשרת מבוגרים; ארגון וניהול כנסים, 
קונגרסים, קונצרטים, סימפוזיונים, סמינרים, קורסי הכשרה, 
שיעורים והרצאות; אימון [חינוך והכשרה]; קאוצ'ינג [אימון]; 
שירותי חינוך והכשרה; מתן הכשרה; מתן הכשרה והמשך 
הכשרה; הוצאה לאור של ספרים; שירותי הכשרה או חינוך 

בתחום האימון האישי; הנכללים כולם בסוג 41.                     
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CLOUD ISLAND

Trade Mark No. 282848 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Baskets of common metals; metal hooks; decorative 
hardware and fixtures made of metal, namely, 
clothing hooks; decorative boxes made of non-
precious metal; desktop statuary made of non-
precious metal; piggy banks of metal; wrought iron 
decorative artwork; decorative hardware and fixtures 
made of metal, namely, doorknobs, pulls, knobs, 
handles; metal tubs; all included in class 6

סלים ממתכות פשוטות; ווים ממתכת; כלי מתכת לקישוט 
ומתקנים עשויים ממתכת, דהיינו, ווים לביגוד; קופסאות לקישוט 
העשויות ממתכות פשוטות; פסלונים לשולחן העשויים ממתכות 
פשוטות; קופות חסכון העשויות ממתכת; עבודות אמנות מברזל 
מחושל; כלי מתכת לקישוט ומתקנים העשויים ממתכת, דהיינו, 
נוקשים על דלת, מוט משיכה לדלת, ידיות; גיגיות ממתכת; 

הנכללים כולם בסוג 6.                                                       
                              

Class: 11 סוג: 11

Lighting fixtures; lamps; lamp shades; lamp bases; 
lamp finials; lamp shades for electric decorative 
string lights; electric lighting fixtures; electric night 
lights; electric fans; toilet seats; sconce lighting 
fixtures; dispensing units for air fresheners and room 
deodorants; electric candles; all included in class 11

גופי תאורה; מנורות; אהילים; בסיסים למנורות; עיטורים 
למנורות; גופי תאורה לגרילנדות מעוצבות; מתקנים לתאורה 
חשמלית; מנורות לילה חשמליות; מאווררים חשמליים; מושבי 
אסלה; מתקני הארה; יחידות להפצת ריחות ומבשמים לחדר; 
נרות חשמליים; הנכללים כולם בסוג 11.                               
                                                                                    

                                        

Class: 16 סוג: 16

Prints; stationery; cork boards, chalk boards, black 
boards, bulletin boards, magnetic boards; bookends; 
file boxes for storage of personal records; photo book 
albums and storage boxes; paint brushes; globes; 
adhesives for household or stationery use; stencils; 
wallpaper stencils and decals; posters; wall 
hangings; growth size charts; all included in class 16

הדפסים; כלי כתיבה; לוחות לנעצים; לוחות לגיר; לוחות כיתה; 
לוחות מודעות; לוחות מגנטיים; תומכי ספרים; תיבות לאחסון 

תיקים ומסמכים אישיים; אלבומי תמונות ותיבות אחסון; 
מברשות ציור; גלובוסים; דבק לשימוש ביתי או משרדי; 

שבלונות; שבלונות טפט ודקלומניה; קישוטים לתלייה על הקיר; 
סימוני קיר למדידת גובה; הנכללים כולם בסוג 16.                 
                                                                                  

Class: 18 סוג: 18

Bags, namely, tote bags sold empty; diaper bags; 
infant carriers; all included in class 18                 

תיקים, דהיינו, סלי נשיאה גדולים הנמכרים ריקים; תיקי 
חיתולים; מנשאים לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 18

ה' תמוז תשע"ז - 71429/06/2017



Class: 20 סוג: 20

Furniture; outdoor and indoor furniture, namely, 
chairs, motion chairs, rocking chairs, toy boxes, 
lounge chairs, ottomans, stools, benches, sofas, 
couches, infant cradles, cribs, bassinets; infant 
bouncers; infant walkers; shelving; mirrors; picture 
frames; photograph frames; beds, pillows and 
bolsters; seat cushions; sea shells; sleeping bags; 
non-textile indoor blinds; window blinds; window 
shades and decorative window finials; wall plaques 
made of plastic or wood; display boards; clothes 
hangers; bath pillows; plastic and wood door stops; 
hampers; bean bag chairs; towel hooks not of metal 
and fixed towel dispensers not of metal; book racks; 
magazine racks; trinket boxes made of wood; 
cushions; statues and figurines of wax, wood; wind 
chimes; decorative boxes made of wood; fitted 
furniture covers not of fabric; storage and 
organization products and accessories, namely, 
storage shelves, storage drawers, storage cards in 
the nature of dividers for drawers, storage racks; 
non-metal containers for storage, namely, wood and 
plastic storage boxes, crates, and tubs; bookcases; 
book stands, desks; cabinets; chests of drawers; 
beds; dressers; nightstands; garment racks; coat 
stands; hat racks; desktop statuary of wood or 
plastic; bulletin boards; tack boards; non-metal 
hooks; non-metal fabric hanging organizers; storage 
bins not of metal; fitted fabric furniture covers, 
namely, changing table covers; diaper changing 
mats; footstools; non-metal safety gates for babies 
and children; portable baby bath seats for use in bath 
tubs; mats for infant playpens; all included in class 20

ריהוט; ריהוט פנים וריהוט גן, דהיינו, כסאות, כסאות 
מסתובבים, כסאות מתנדנדים, קופסאות לצעצועים, כסאות 
לטרקלין, הדומים, שרפרפים, ספסלים, ספות, כורסאות, 
עריסות לתינוקות, לולים, עריסות; טרמפולינות לתינוקות; 
הליכונים לתינוקות; מדפי כוורת; מראות; מסגרות לציורים; 
מסגרות לתמונות; מיטות, כריות וכרים; כריות למושבים; 

צדפים; שקי שינה; וילונות לבית שאינם מבד; תריסים לחלונות; 
תריסים לחלונות ועיטורי קישוט לחלונות; לוחות לקיר מפלסטיק 

או מעץ; לוחות תצוגה; קולבים לבגדים; כריות אמבטיה; 
מעצורים לדלתות מפלסטיק ועץ; סלסלות קש; כריות ישיבה 
בסגנון פוף; מתלים לא ממתכת למגבות ומתקנים לא ממתכת 
למגבות נייר נתלשות; ספריות; כונניות למגזינים; קופסאות 

תכשיטים מעץ; כריות; פסלים ובובות משעווה, עץ; פעמוני רוח; 
קופסאות מקושטות מעץ; כיסויים מותאמים לריהוט שאינם 
עשויים מבד; מוצרים ואביזרים לאחסון וסידור, דהיינו, מדפי 

אחסון, מגירות אחסון, כרטיסי חציצה למגירות, כונניות לאחסון; 
מכלים לא מתכתיים לאחסון, דהיינו, קופסאות אחסון מפלסטיק 
ועץ, תיבות וגיגיות; מדפי ספרים; מעמדים לספרים, שולחנות; 
שידות; שידות מגירות; מיטות; שידות לביגוד; שידות לילה; 
מתלים לבגדים; מתלה למעילים; מתלה לכובעים; פסלים 

לשולחן מעץ או פלסטיק; לוחות מודעות; לוחות נעצים; ווים לא 
מתכתיים; מתלים לא ממתכת לסידור בדים; ארגזי אחסון לא 
ממתכת; כיסויים מותאמים מבד לריהוט, דהיינו, כיסויים 
למשטחי החתלה; הדום רגליים; שערים בטיחותיים לא 

מתכתיים לתינוקות וילדים; כיסאות אמבטיה ניידים לתינוקות, 
הניתנים לשימוש באמבטיות; מזרוני לול לתינוקות; הנכללים 
כולם בסוג 20.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 21 סוג: 21

Infant bathtubs; potties for children; training and 
drinking cups; plates; soap dispensers; soap dishes; 
shower caddies; cotton ball dispensers; holders and 
dispensers for facial tissues; containers for 
household or kitchen use; clothes drying racks; waste 
baskets; home decorative accessories, namely, 
decorative plates; desktop statuary not of metal, 
namely, desktop statuary made of glass and ceramic; 
baskets comprised of wicker, straw, wood or cloth; 
piggy banks; cookie cutters; all included in class 21

אמבטיות לתינוקות; סירי לילה לילדים; כוסות שתייה לתינוקות; 
צלחות; מכלים לסבון נוזלי; סבוניות; מתלים למוצרי רחצה; כלי 
לצמר גפן; כלים לאחסון וחלוקה של נייר טישו לפנים; מכלים 
לשימוש ביתי או במטבח; מתלים לייבוש ביגוד; סלי אשפה; 
אביזרים לקישוט הבית, דהיינו, צלחות לקישוט; פסלוני שולחן 
לא מתכתיים, דהיינו, פסלים לשולחן עשויים מזכוכית וקרמיקה; 
סלי נצרים וסלים העשויים מקש, צמר או בד; קופות חסכון; 

חותך עוגיות; הנכללים כולם בסוג 21.                                   
                                                                                    

                                                      

Class: 24 סוג: 24

Crib bumper pads; bedspreads, comforters and bed 
covers; bed canopies; quilts and duvets; quilt and 
duvet covers; unfitted fabric furniture covers, namely, 
changing table covers; diaper changing pads not of 
paper; linens; shower curtains; shower curtain liners; 
mattress pads of cotton; mattress pads of foam; 
bedding, namely, sheets and sheet sets, shams, 
pillow cases, bed skirts, blankets, coverlets, throws; 
table linens not of paper, namely, place mats, 
napkins, tablecloths, fabric table runners and fabric 
table toppers; fabric window coverings, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags, valances; towels; 
wash cloths; dish cloths; oven mitts; unfitted fabric 
slip covers; bath mitts; covers for cushions; fitted 
toilet lid covers made of fabric; curtain tie-backs in 
the nature of textile curtain holders; plastic table 
covers; textile wall hangings; cloth pennants; all 
included in class 24

רפידות מגינות ראש למיטת תינוק; סדינים; שמיכות וכיסויים 
למיטה; חופות למיטה; שמיכות צמר ופוך; כיסויי בד לרהיטים, 
דהיינו, כיסוי למשטח החתלה; רפידות להחתלה לא מנייר; 
אריגים; ווילונות למקלחת; מוטות לווילונות מקלחת; כיסוי 
כותנה למזרן; כיסוי ספוג למזרן; כלי מיטה, דהיינו, סדינים 
וסטים של סדינים, ציפות, כיסויים לכריות, כיסוי למיטה, 

שמיכות, כיסויים; כרבוליות; מפות שולחן לא מנייר, דהיינו, 
פלייסמנטים, מפיות, מפות, מפה לאורך השולחן ומפות מבד; 
כיסויי בד לחלון, דהיינו, מסכים, וילונות, בדים שקופים, וילונות 
מורמים, וילונות קצרים; מגבות; מגבות ניקוי; ספוגי ניקוי כלים; 
כפפות לתנור; כיסויים לא תפורים מבד; כפפות רחצה; כיסויים 
לכריות; כיסויי בד למושב אסלה; רצועות בד לקשירת וילונות 
ולהחזקתם; מפות שולחן מפלסטיק; מתקני בד לתלייה על 

הקיר; קישוטי בד לתלייה; הנכללים כולם בסוג 24                   
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Class: 25 סוג: 25

Cloth and plastic bibs; headwear; aprons; clothing 
and accessories, namely, children's belts, body suits, 
pants, diaper pants for holding diapers for infants, 
jeans, coats, jackets, snowsuits, mittens, ear muffs, 
gloves, overalls, infant sleepers, sleepwear, robes, 
socks, t-shirts, swimwear, ties, tights, leggings, tops, 
undergarments, underwear, vests, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants; footwear, namely, shoes, 
booties, slippers, boots; dresses; costumes for use in 
children's dress up play; Halloween costumes and 
masks sold in connection therewith; all included in 
class 25

סינרים מבד וניילון; כיסויי ראש; סינרים; ביגוד ואביזרים, דהיינו, 
חגורות לילדים, בגדי גוף, מכנסיים, מכנסי חיתולים לתינוקות; 
ג'ינסים, מעילים, ז'קטים, חליפות שלג, כפפות עם כיס משותף 
לאצבעות, כיסויי אוזניים, כפפות, סרבלים, פיג'מות לתינוק, 

חליפות שינה לתינוק, בגדי שינה, חלוקים, גרביים, טי-שרטים, 
בגדי ים, עניבות, גרביונים, טייצים, גופיות, בגדים תחתונים, 
הלבשה תחתונה, אפודות, סריגים, סווטשרים, מכנסי טרנינג; 
הנעלה, דהיינו, נעליים, מגפונים, כפכפים, מגפיים; שמלות; 
תחפושות לשימוש במשחקי תחפושות של ילדים; תחפושות 
לליל כל הקדושים ומסיכות הנמכרות עמן; הנכללים כולם בסוג 

                                   25

Class: 27 סוג: 27

Rugs; wallpaper; wallpaper borders; bath mats; fabric 
bath tub rugs; accent rugs; door mats; woven area 
rugs; rugs in the nature of floor runners; all included 
in class 27

שטיחים; טפטים; גובלים לטפטים; שטיחים לאמבטיה, 
שטיחונים מבד לאמבטיה; שטיחים צבעוניים; שטיחים לדלת; 
שטיחי אריג; שטיחים לאורך הרצפה; הנכללים כולם בסוג 27   

                                        

Class: 28 סוג: 28

Baby swings; activity games for infants and toddlers; 
children's multiple activity tables; toy and crib 
mobiles; Christmas tree ornaments and decorations; 
bath toys; bath toy storage containers of plastic or 
mesh; baby rattles; stuffed/plush toys; infant toys; 
infant swings; all included in class 28

נדנדות לתינוקות; משחקי פעילות לתינוקות ולפעוטות; שולחנות 
פעילות לילדים; מוביילים לעריסות; עיטורים וקישוטים לעץ חג 
המולד; צעצועים לאמבטיה; קופסאות מפלסטיק או רשת 

לאחסון צעצועים לאמבטיה; רעשנים לתינוק; בובות פרווה/ בד; 
צעצועים לתינוקות; נדנדות לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 28    

                                                      

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

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

U.S.A., 22/09/2015, No. 86767723 ארה"ב, 22/09/2015, מספר 86767723

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

U.S.A., 22/09/2015, No. 86767731 ארה"ב, 22/09/2015, מספר 86767731

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 27 סוג: 27

U.S.A., 23/09/2015, No. 86767723 ארה"ב, 23/09/2015, מספר 86767723

Class: 28 סוג: 28

ה' תמוז תשע"ז - 71629/06/2017



 Owners

Name: Target Brands, Inc.

Address: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, MN, U.S.A.

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

ה' תמוז תשע"ז - 71729/06/2017



דן גורמה
Dan Gourmet

Trade Mark No. 282851 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה גורמה 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: DAN HOTELS LTD שם: מלונות דן בע"מ

Address: 111 Hayarkon Street, Tel Aviv - Yafo, 63571, 
Israel

כתובת : רחוב הירקון 111, תל אביב-יפו, 63571, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

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

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the field of culinary arts; 
educational services in the field of wine and 
beverage arts; entertainment services, namely wine 
and food tastings ; all included in class 41.

שירותי לימוד בתחום אמנות הבישול; שירותי לימוד בתחום 
אמנויות היין והמשקאות; שירותי בידור כלומר: שירותי טעימות 
יין ואוכל; הנכללים כולם בסוג 41.                                       

                                                                    

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; catering of food 
and drinks; consulting services in the field of culinary 
arts; consulting services in the field of wine and 
beverage arts; sommelier services, namely, providing 
advice on wine and wine and food pairing; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; קייטרינג מזון ומשקאות; 
שירותי ייעוץ בתחום אמנות הבישול; שירותי ייעוץ בתחום 

אמנויות יין ומשקאות; שירותי סומלייה, כלומר, מתן ייעוץ על יין 
ועל זיווג מזון ויין; הנכללים כולם בסוג 43.                             
                                                                                    

                                              

ה' תמוז תשע"ז - 71829/06/2017



PAXEROL

Trade Mark No. 282852 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wellesley Pharmaceuticals, LLC 

Address: 3 Valley View Drive, Newtown, PA 18940, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for reducing frequency 
of urination.

תכשירים רוקחיים להקטנת תדירות השתנה.                         
                                

ה' תמוז תשע"ז - 71929/06/2017



GOLDEN MINIS

Trade Mark No. 282854 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: 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, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory 
[coffee substitutes]; tea, tea extracts, tea-based 
preparations and beverages; iced tea; malt-based 
preparations; cocoa and cocoa-based preparations 
and beverages; chocolate, chocolate products, 
chocolate-based preparations and beverages; 
confectionery, sweets, candies; sugar confectionery; 
sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery 
products, bread, yeast, pastry; biscuits, cookies 
cakes, wafers, toffees, puddings; ice cream, water 
ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft 
ices, frozen yoghurts; binding agents for making ice 
cream and/or water ices and/or sherbets and/or 
frozen confections and/or frozen cakes and/or soft 
ices and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, 
cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs having 
a base of rice, of flour or of cereals, also in the form 
of ready-made dishes.

קפה, תמציות קפה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה; תמציות של תחליפי קפה; חומרי הכנה 

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; ציקוריה [תחליפי קפה]; תה, 
תמציות תה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס תה; תה קר; 
חומרי הכנה על בסיס לתת; קקאו וחומרי הכנה ומשקאות על 
בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי שוקולד, חומרי הכנה ומשקאות על 
בסיס שוקולד; דברי מתיקה, ממתקים, סוכריות; סוכר, דברי 
מתיקה סוכרים; סוכר, גומי לעיסה; ממתיקים טבעיים; מוצרי 
מאפה, לחם, שמרים, מאפים; ביסקוויטים, עוגיות עוגות, 
וופלים, טופי, פודינג; גלידות, שלגונים, שרבטים, ממתקים 
קפואים, עוגות קפואות, שלגונים רכים, יוגורטים קפואים; 

סוכנים קושרים להכנת גלידות ו/או שלגונים ו/או שרבטים ו/או 
ממתקים קפואים ו/או עוגות קפואות ושלגונים רכים ו/או 

יוגורטים קפואים; דבש ותחליפי דבש; דגני בוקר, מוזלי; פתיתי 
תירס, חטיפי דגנים, דגנים מוכנים לאכילה; חומרי הכנה 
מדגנים; אורז, פסטה, אטריות; דברי מאכל על בסיס אורז, 

קמח, או דגנים, גם בצורה של מאכלים מוכנים לאכילה.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ה' תמוז תשע"ז - 72029/06/2017



SNAPDRAGON FLIGHT

Trade Mark No. 282859 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

On-board computer hardware and software for the 
operation and control of drones; all included in Class 
9.

חומרה ותוכנת כרטיסי מחשב להפעלה ושליטה בכטב"מים; 
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., 09/09/2015, No. 86/751,961 ארה"ב, 09/09/2015, מספר 86/751,961

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 72129/06/2017



SNAPDRAGON NAVIGATOR

Trade Mark No. 282860 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, flight controller software 
for drones; all included in Class 9.

תוכנת מחשב, כלומר, תוכנת בקר טיסה לכטב"מים; 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., 09/09/2015, No. 86/751,714 ארה"ב, 09/09/2015, מספר 86/751,714

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 72229/06/2017



EXQUALT

Trade Mark No. 282865 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgium

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use. חיסונים לשימוש בני אדם.

ה' תמוז תשע"ז - 72329/06/2017



QUOVIGA

Trade Mark No. 282866 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgium

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use. חיסונים לשימוש בני אדם.

ה' תמוז תשע"ז - 72429/06/2017



SEALANTIS

Trade Mark No. 282869 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1314864 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SEALANTIS LTD. שם: סילנטיס בע"מ

Address: MALAT Building, Haifa, 32000, Israel כתובת : בנין מלת, חיפה, 32000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Geyra Gassner, Adv.

Address: Yigal Alon 55, TEL AVIV - YAFO, 6789115, 
Israel

שם: גרא גסנר, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 55, תל אביב, 6789115, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for sealing 
tissues and for tissue adhesion-prevention, 
Supportive adhesive medical apparatus for use in 
tissue sealing; Medical and surgical instruments for 
adhesive use in tissue sealing; adhesive sutures; 
Surgical sealant management devices and apparatus 
for binding tissues; all included in class 10.

התקנים וכלים רפואיים להדבקת רקמות ולמניעת הידבקות 
רקמות; התקנים רפואיים תומכים להדבקת רקמות; מכשירים 
רפואיים להדבקת רקמות; כלי ניתוח להדבקת רקמות; תפרים 
דביקים; התקנים ומכשירים לניהול איטום כירורגי לצורך איחוי 
רקמות; הנכללים כולם בסוג 10.                                         
                                                                                    

                                                                            

ה' תמוז תשע"ז - 72529/06/2017



Trade Mark No. 282871 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for aggregating and integrating 
information, images and content from social 
networks, publicly available sources and personal 
websites and communications to provide and enable 
users to interact with information, images and 
content; computer software, namely, software that 
enables users of computers and mobile devices to 
access, aggregate, organize and interact with 
content, information and images from social media 
websites, publicly available sources, and personal 
websites and communications, and provides data, 
information and updates on topics of general interest 
to members of an on-line community; Downloadable 
computer software for uploading, transferring, 
downloading, storing, and sharing data, documents, 
files, information, text, photos, images, graphics, 
music, audio, video, and multimedia content with 
others via networks, mobile telephones, and other 
communications; Computer software for image 
editing, video editing, video production and video 
creation; Downloadable software in the nature of a 
mobile application for video editing, video production 
and video creation

תוכנות מחשב לאיסוף ואינטגרציה של נתונים, תמונות ותכנים 
מרשתות חברתיות, מקורות פומביים ואתרי אינטרנט 

והתקשרויות אישיות, על מנת לספק ולאפשר למשתמשים ליצור 
אינטראקציה עם מידע, תמונות ותכנים; תוכנות מחשב, ובפרט 
תוכנות המאפשרות למשתמשים במחשבים ובמכשירים ניידים 
גישה, איסוף, ארגון ואינטראקציה עם תכנים, מידע ותמונות 

מרשתות חברתיות, מקורות פומביים ואתרי אינטרנט 
והתקשרויות אישיות, והמספקות נתונים, מידע ועדכונים בקשר 
לנושאים של מידע כללי לאנשים הנמנים עם קהילה אינטרנטית; 
תוכנות מחשב הניתנות להורדה עבור העלאה, העברה, הורדה, 
אחסון ושיתוף נתונים, מסמכים, קבצים, מידע, טקסט, צילומים, 
תמונות, מוזיקה, אודיו, וודיאו, ותוכן מולטימדיה עם אחרים 
באמצעות רשתות, טלפונים ניידים ותקשורות אחרות; תוכנות 
מחשב עבור עריכת תמונות, עריכת וודיאו, הפקת ווידאו ויצירת 
וודיאו; תוכנות מחשב הניתנות להורדה בתצורת אפליקציות 

למכשירים נידיים עבור עריכת ודיאו, הפקת וידאו ויצירת ודיאו.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ה' תמוז תשע"ז - 72629/06/2017



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing an interactive 
website featuring technology that aggregates and 
integrates information, images and content from 
social networks, publicly available sources and 
personal websites and communications and enables 
users to interact with information and content; 
computer services, namely, providing a web-based 
system and online portal featuring on-line non 
downloadable software that enables users of 
computers and mobile devices to access, aggregate 
and interact with content, information and images 
from social media websites, publicly available 
sources, and personal websites and communications; 
Providing on-line non-downloadable software for 
uploading, transferring, downloading, storing, and 
sharing photos, images, audio, video, and multimedia 
content with others via networks, mobile telephones, 
and other communications; Providing a website 
featuring on-line non-downloadable software tools for 
image editing and video editing; providing on-line 
non-downloadable software for creating, viewing, 
sorting, organizing, manipulating, managing, 
rendering, indexing, storing, transferring, sharing and 
exchanging digital images, photographs, multimedia 
file containing artwork, text, audio, video, and Internet 
Web links relating to photographs, images, and 
videos; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for creating, viewing, sorting, 
organizing, manipulating, managing, rendering, 
indexing, storing, transferring, sharing and 
exchanging digital images, photographs, multimedia 
file containing artwork, text, audio, video, and Internet 
Web links relating to photographs, images, and 
videos

שירותי מחשוב, ובפרט אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי 
הכולל טכנולוגיה המאפשרת איסוף ואינטגרציה של נתונים, 
תמונות ותכנים מרשתות חברתיות, מקורות פומביים ואתרי 
אינטרנט והתקשרויות אישיות והמאפשרת למשתמשים 

אינטראקציה עם מידע ותכנים; שירותי מחשוב, ובפרט אספקת 
מערכת אינטרנטית ופורטל מקוון הכוללים תוכנה מקוונת 
שאינה ניתנת להורדה, המאפשרת למשתמשים במחשבים 

ובמכשירים ניידים גישה, איסוף ואינטראקציה עם תכנים, מידע 
ותמונות מרשתות חברתיות, מקורות פומביים ואתרי אינטרנט 
והתקשרויות אישיות. אספקת תוכנות מקוונת שאינן ניתנות 

להורדה עבור העלאה, העברה, הורדה, אחסון, שיתוף צילומים, 
תמונות, אודיו, ודיאו, ותוכן מולטימדיה עם אחרים באמצעות 
רשתות, טלפונים ניידים, ואמצעי תקשורת אחרים; אספקת 
אתר אינטרנט הכולל כלים תוכנות מקוונת שאינן ניתנות 

להורדה עבור עריכת תמונות ועריכת ודיאו; אספקת תוכנות 
מקוונת שאינן ניתנות להורה עבור ייצור, צפייה, סיווג, ארגון, 
מניפולציה, ניהול, עריכה, אנדוקס, אחסון, העברה, שיתוף 
והחלפה של תמונות וצילומים דיגיטאליים וקבצי מולטימדיה 
הכוללים יצירות, טקסט, אודיו, וידאו, וקישורים אינטרנטיים 
(לינקים) הקשורים לצילומים, תמונות, ווידאו; אספקת שימוש 
זמני של תוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה עבור ייצור, 

צפייה, סיווג, ארגון, מניפולציה, ניהול, עריכה, אנדקוס, אחסון, 
העברה, שיתוף והחלפה של תמונות וצילומים דיגיטאליים וקבצי 

מולטימדיה הכוללים יצירות, טקסט, אודיו, וידאו, וקישורים 
אינטרנטיים (לינקים) הקשורים לצילומים, תמונות, וודיאו.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

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

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

U.S.A., 22/01/2016, No. 86884058 ארה"ב, 22/01/2016, מספר 86884058

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 22/01/2016, No. 86884062 ארה"ב, 22/01/2016, מספר 86884062

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 72729/06/2017



 Owners

Name: Vemory, Inc.

Address: 8310 Capital of Texas Highway, Suite 260, 
Austin, 78758, Texas, 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

ה' תמוז תשע"ז - 72829/06/2017



Trade Mark No. 282872 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287650 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

Address: 255, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, (South), 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Glycerine for industrial purposes; chemicals for 
industrial purposes; silicon; silicates; glycol; glycol 
ether; naphthalene; wetting agents; acetone; 
acetylene; ethers; ethyl ether; auxiliary fluids for use 
with abrasives; adhesives for industrial purposes; 
silicone resins; unprocessed plastics; polybutylene 
terephthalate resins; argon; helium; neon; carbide; 
alumina; ceramic compositions for sintering (granules 
and powders); compositions for the manufacture of 
technical ceramics.

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

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

Republic of Korea, 18/06/2015, No. 4020150045348 דרום קוריאה, 18/06/2015, מספר 4020150045348

Class: 1 סוג: 1

ה' תמוז תשע"ז - 72929/06/2017



Trade Mark No. 282873 מספר סימן

Application Date 21/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287665 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Advisory services in regard to installation of power 
plants; construction, installation, repair and 
maintenance of thermal and power plants; 
construction of power plants, especially for the 
production, storage and distribution of thermal 
energy; construction project management 
(supervision) and maintenance services for power 
plants for the production, storage and distribution of 
thermal energy.

Class: 39 סוג: 39

Contracting services, namely energy supply; storage 
of energy; distribution of energy; information and 
advisory services in regard to the distribution of 
energy; heat distribution.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/06/2015, No. 302015041900.1 גרמניה, 17/06/2015, מספר 302015041900.1

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Norway, 15/09/2015, No. 201511580 נורבגיה, 15/09/2015, מספר 201511580

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

ה' תמוז תשע"ז - 73029/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Shades of yellow, white, grey and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The eggshaped device is in different shades of 
yellow and white with a grey oval shadow below; the 
wording EnergyNest is in black.

 Owners

Name: EnergyNest AS

Address: Olav Brunborgsvei 6, N-1396 Billingstad, 
Norway

(Norway Stock Company)

ה' תמוז תשע"ז - 73129/06/2017



Trade Mark No. 282874 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287710 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEWLONG MACHINE WORKS, LTD.

Address: 4-14, Higashiueno 6-chome, Taito-ku, Tokyo 
110-0015, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Sewing machines; printing machines; bag making 
machines; electric bag sealers; packing machines; 
wrapping machines; sealing machines for industrial 
purposes; their parts and accessories, included in 
this class.

ה' תמוז תשע"ז - 73229/06/2017



Trade Mark No. 282877 מספר סימן

Application Date 16/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287723 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, black, red, green, light orange, yellow, 
brown, light brown and grey.

 Owners

Name: CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

Address: Mutfu Mahallesi, Rize, Turkey

(TURKEY STATE-OWNED ENTERPRISE (SOE))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Teas, ice teas.

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

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

Turkey, 02/10/2015, No. 2015/79239 טורקיה, 02/10/2015, מספר 2015/79239

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 73329/06/2017



Trade Mark No. 282878 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287724 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, powdered milks, flavored jellified milks and 
whipped milk products; dairy products particularly: 
yogurts, drinking yogurts, soft white cheese, "petit 
suisse" cheese; beverages mainly consisting of milk 
or dairy products, milk beverages with milk 
predominating, milk beverages containing fruits; 
unflavored or flavored fermented dairy products.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, chocolate, cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, tea-based beverages; custard; chocolate 
mousses, dessert mousses [confectionery], 
confectionery, sugar confectionery, sugar, puffed 
rice, preparations made from cereals, breakfast 
cereals; biscuits (sweet or savory); cakes; pastries; 
waffles; cereal-based desserts; rice cakes; semolina 
cakes; rice pudding, rice-based snack food, cereal-
based snack food; edible ices, edible ices primarily 
consisting of yogurt, ice creams, sherbets (edible 
ices), frozen yogurts (edible ices), edible ices based 
on frozen water; fruit coulis [sauces].

Class: 32 סוג: 32

Still or sparkling waters (mineral or other), fruit or 
vegetable juices, beverages with fruit or vegetables, 
lemonades, soda water, sorbets (beverages), 
preparations for beverages, syrups for beverages, 
non-alcoholic vegetable or fruit extract, non-alcoholic 
beverages.

ה' תמוז תשע"ז - 73429/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, blue and red.

 Owners

Name: Compagnie Gervais Danone

Address: 17 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, 
France

(FRANCE Société Anonyme)

ה' תמוז תשע"ז - 73529/06/2017



Trade Mark No. 282879 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287737 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen STARS Shopping Technology Co., 
Ltd.

Address: 1202, 12/F, Building 1, Taijiale Science, and 
Technology Industriale Park, Tongguan,Road, Ti, 
Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; USB flash drives; 
sleeves for laptops; encoded identification bracelets, 
magnetic; pedometers; radiotelephony sets; mobile 
telephones; portable media players; plugs, sockets 
and other contacts [electric connections]; 
accumulators, electric.

ה' תמוז תשע"ז - 73629/06/2017



Trade Mark No. 282880 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.

Address: Liji Road,Development Zone, Kunshan City, 
Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pushchairs; trolleys; safety seats for children, for 
vehicles; aerial conveyors; vehicle wheel tires [tyres]; 
bicycles; folding luggage cart; delivery tricycles; 
electric vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; electric bicycles.

Class: 20 סוג: 20

Rocking chair; cots; furniture; beds; high chairs for 
babies; infant walkers; mirrors [looking glasses]; 
furniture fittings, not of metal; cushions; locks, other 
than electric, not of metal; bakers' bread baskets; 
playpens for babies; display boards; decorations of 
plastic for foodstuffs; kennels for household pets.

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games; electromotion playing cars; 
toys; chess games; bladders of balls for games; 
stationary exercise bicycles; archery implements; 
bar-bells; swimming pools [play articles]; plastic 
track; wrist guards; skating boots with skates 
attached; christmas trees of synthetic material; toy 
vehicles; dolls; fishing tackle.

ה' תמוז תשע"ז - 73729/06/2017



Trade Mark No. 282884 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287781 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

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

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Active ingredient of plant origin used in the 
composition of cosmetic products; active ingredient 
of plant origin used in the composition of dermo-
cosmetic products; active ingredient of plant origin 
used in the composition of dermatological products.

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

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

France, 16/06/2015, No. 15 4 189 456 צרפת, 16/06/2015, מספר 456 189 4 15

Class: 1 סוג: 1

ה' תמוז תשע"ז - 73829/06/2017



Trade Mark No. 282885 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287790 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: oneVest Developments GMBH

Address: Große Bleichen 35, 20354 Hamburg, Germany

(DE Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; real estate consultancy; financial 
affairs; monetary affairs; consultancy and information 
about all afore-mentioned services, included in this 
class.

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

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

Germany, 01/10/2015, No. 30 2015 054 713 גרמניה, 01/10/2015, מספר 713 054 2015 30

Class: 36 סוג: 36

ה' תמוז תשע"ז - 73929/06/2017



Trade Mark No. 282886 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287791 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Headgear; clothing; footwear; and parts and fittings 
of all the aforesaid goods, included in this class.

Class: 32 סוג: 32

Beer and brewery products; non-alcoholic beverages; 
preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer), in particular 
herbal spirits; pre-mixed 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)

Germany, 22/06/2015, No. 30 2015 043 887 גרמניה, 22/06/2015, מספר 887 043 2015 30

Class: 25 סוג: 25

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 74029/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green, orange, gold, brown.

 Owners

Name: Mast-Jägermeister SE

Address: Jägermeisterstraße 7-15, 38302 Wolfenbüttel, 
Germany

(Germany Societas Europaea)

ה' תמוז תשע"ז - 74129/06/2017



Trade Mark No. 282888 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287793 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A. Kuster Sirocco AG

Address: Hauptstrasse 22, CH-8716 Schmerikon, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Natural sweeteners; sugar substitutes; sugar; 
processed herbs (seasonings); dried herbs for 
culinary use; tea without theine; tea-based beverages 
with fruit flavoring; tea extracts; tea substitutes; tea; 
instant tea; tea-based beverages; iced tea; flowers or 
leaves as tea substitutes; coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee.

Class: 32 סוג: 32

Flavored waters; fruit-based non-alcoholic 
beverages, flavored with tea; beers; 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)

Switzerland, 25/11/2015, No. 681628 שוויץ, 25/11/2015, מספר 681628

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ה' תמוז תשע"ז - 74229/06/2017



Trade Mark No. 282899 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287804 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., 
LTD.

Address: No. 91-101, Sunban South Road, Jimei North 
Industrial District, Xiamen, Fujian 361021, People's 
Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Relays, electric; circuit breakers; plugs, sockets and 
other contacts [electric connections]; low voltage 
power supply; fluorescent screens; electronic chips; 
condensers [capacitors]; electron tubes; socks, 
electrically heated.

ה' תמוז תשע"ז - 74329/06/2017



Trade Mark No. 282900 מספר סימן

Application Date 30/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEPENDABLE GLOBAL EXPRESS, INC.

Address: 19201 Susana Road, Rancho Dominguez CA 
90221, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Freight forwarding, freight transportation by truck, 
ship and aircraft, and warehouse storage services.

ה' תמוז תשע"ז - 74429/06/2017



Trade Mark No. 282901 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287833 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR

Address: 11 rue d'Argenson, F-75008 PARIS, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments, contact lenses, 
optical goods, spectacles (optics), spectacles 
(sunglasses), spectacle cases, spectacle lenses, 
corrective lenses, cases for contact lenses, spectacle 
frames, binoculars, magnifying glasses, telescopes.

Class: 44 סוג: 44

Opticians' services, consultancy relating to optics.

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

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

France, 24/07/2015, No. 154199179 צרפת, 24/07/2015, מספר 154199179

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 74529/06/2017



Trade Mark No. 282902 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287834 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

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

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis.

ה' תמוז תשע"ז - 74629/06/2017



Trade Mark No. 282903 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287857 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France société en commandite par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather, imitation leather, handbags, travel bags, 
backpacks, satchels, school bags, school satchels, 
beach bags, shopping bags, garment bags (for 
travel), sports bags (other than those adapted to the 
products for which they are made), wheeled bags, 
carrier bags, purses, beggars' bags, saddlebags, 
shoe bags, bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging, wallets, coin purses, card cases (wallets), 
document holders, attaché cases, briefcases (leather 
goods), key cases (leather goods), trunks, suitcases, 
traveling sets, traveling trunks, sets and cases 
intended for toiletry articles (empty), vanity cases, 
clutch bags (evening handbags), minaudières.

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

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

France, 30/06/2015, No. 4193381 צרפת, 30/06/2015, מספר 4193381

Class: 18 סוג: 18

ה' תמוז תשע"ז - 74729/06/2017



Trade Mark No. 282904 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287879 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys, arcade video game machines; 
game apparatus and machines for use with an 
external display screen and monitor, including those 
coin-operated, toys for animals, toys for outdoor 
playgrounds, parks and game parks, gymnastic and 
sporting articles not included in other classes, 
Christmas trees of artificial material, ornaments for 
Christmas trees, artificial snow for Christmas trees, 
rattles (playthings), novelties for parties, dances 
(party favors), paper party hats.

ה' תמוז תשע"ז - 74829/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and white.

 Owners

Name: MASOMO GAMING LTD

Address: Box 41, 4th Floor Bedser Stand, The Kia Oval, 
London SE11 5SS, United Kingdom

(UNITED KINGDOM LIMITED COMPANY)

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, classes and seminars 
in the field of metal treating, leather working and 
clothing design; organization of conferences, 
symposiums, seminars and congresses in relation to 
business and business management, providing 
museum facilities for presentations and exhibitions, 
arranging of beauty contests, organization of dance 
shows, organization of dance contests; library 
services, sports services, namely, organization of 
sport activities in the field of soccer, football and 
tennis; entertainment services, providing casino 
facilities; providing cinema facilities, providing theatre 
facilitiess; orchestra services, namely, orchestra 
concerts; arranging of concerts; booking of seats for 
shows, modeling for artists, rental of stage and show 
scenery; publication of books, publication of 
periodicals, magazines, newspapers and newsletters; 
editing of printed matter containing pictures, other 
than for advertising purposes; publication of 
magazines and books in electronic form; production 
of radio and television programs except commercials; 
production of cine-films, videotape film production, 
recording studio services, dubbing, rental of 
television and radio receivers, rental of cine-films and 
motion pictures; rental of movie projectors and 
accessories; rental of sound recordings; rental of 
videotapes; rental of videocassette recorders; news 
reporting services, photographic reporting services; 
photography services; translation services and sign 
language translation 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)

Turkey, 18/06/2015, No. 2015/52104 טורקיה, 18/06/2015, מספר 2015/52104

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 74929/06/2017



Trade Mark No. 282905 מספר סימן

Application Date 13/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shipman Associates, LLC

Address: 1000 Atlantic Ave Suite 100, Alameda CA 
94501, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Blush; cosmetic rouges; cosmetics; cosmetics and 
make-up; cosmetics, namely, make-up for compacts; 
eye shadows; eyebrow cosmetics.

ה' תמוז תשע"ז - 75029/06/2017



Trade Mark No. 282909 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287907 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Shoulder straps; trunks and suitcases; bags; 
traveling bags of leather for clothing; bags for sports; 
overnight bags; beach bags; footwear bags; 
handbags; key cases; credit card cases [notecases]; 
attaché cases; backpacks; coin purses; vanity cases; 
garment bags for travel; traveling cases 
[leatherware]; umbrellas; parasols; walking sticks; 
portfolios; purses [wallets]; cases [leatherware]; 
document holders.

Class: 25 סוג: 25

Headgear; footwear; clothing.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services relating to footwear; wholesale 
services relating to clothing; wholesale services 
relating to hats; wholesale services relating to fabrics; 
retail services relating to headgear; retail services 
relating to fabrics; retail services relating to footwear; 
retail services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; wholesale services for bags; 
wholesale services for umbrellas; retail services for 
bags; retail services for suitcases; retail services for 
umbrellas; wholesale services for suitcases; retail 
services for saddlery; wholesale services for 
saddlery; distribution of advertising, marketing and 
materials for promotional purposes; product 
demonstration and testing services; commercial fair 
and exhibition services; services in connection with 
bonus, incentive and customer loyalty programs.

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

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

European Union, 28/05/2015, No. 014172902 האיחוד האירופי, 28/05/2015, מספר 014172902

Class: 18 סוג: 18

ה' תמוז תשע"ז - 75129/06/2017



 Owners

Name: GIRAVOLT SRL

Address: Via Gabriele Rosa, 34, I-25121 BRESCIA (BS), 
Italy

(Italia Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ה' תמוז תשע"ז - 75229/06/2017



Trade Mark No. 282910 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287915 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN CHUANGXINQI COMMUNICATION 
CO., LTD.

Address: 4/F, Building 2, Block 2, South of, Zhongguan 
Honghualing Industrial Zone,No. 1213, Lu, Nanshan 
District, Shenzhen, 518000 Guangdong pro., People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Speaking tubes; video telephones; telephone 
apparatus; portable telephones; portable telephones; 
telephone transmitters; intercommunication 
apparatus; radiotelephony sets; satellite navigational 
apparatus; cell phone straps.

ה' תמוז תשע"ז - 75329/06/2017



Trade Mark No. 282911 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287936 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Handling machines; handling and moving equipment; 
handling installations, namely sets of handling 
machines and apparatus; robotic handling apparatus; 
sorting installations and machines; robotic sorting 
apparatus; driverless transport robots.

Class: 9 סוג: 9

Software for handling and sorting machines, 
apparatus and installations; software for controlling 
driverless transport, handling and sorting robots.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair services for 
machines, automated installations, robots, for 
transporting, handling and sorting.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services relating to automated machines 
for handling, transporting and sorting; software 
maintenance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/06/2015, No. 014253769 האיחוד האירופי, 15/06/2015, מספר 014253769

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 75429/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue.

 Owners

Name: SOLYSTIC

Address: 152-160 avenue Aristide Briand, CS 80013, F-
92227 BAGNEUX CEDEX, France

(FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

ה' תמוז תשע"ז - 75529/06/2017



Trade Mark No. 282912 מספר סימן

Application Date 04/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1287959 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MuTracx International B.V.

Address: De Pinckart 24, NL-5674 CC Nuenen, 
Netherlands

(The Netherlands B.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Apparatus for manufacturing printed circuit boards; 
apparatus for chemical milling; apparatus for applying 
coatings; apparatus for applying conductive layers; 
engraving 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, 21/10/2015, No. 014702708 האיחוד האירופי, 21/10/2015, מספר 014702708

Class: 7 סוג: 7

ה' תמוז תשע"ז - 75629/06/2017



Trade Mark No. 282914 מספר סימן

Application Date 15/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1287975 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical ingredients for cosmetic products.

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

European Union, 21/07/2015, No. 014397517 האיחוד האירופי, 21/07/2015, מספר 014397517

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 75729/06/2017



Trade Mark No. 282916 מספר סימן

Application Date 04/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1287982 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Adam Opel AG

Address: Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, Germany

(DE Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, their parts and spare parts, as far as 
included in this class.

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

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

Germany, 06/07/2015, No. 30 2015 044 951 גרמניה, 06/07/2015, מספר 951 044 2015 30

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 75829/06/2017



Trade Mark No. 282917 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288009 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho, 7, Local 3, E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

(Spain S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics.

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

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

European Union, 24/07/2015, No. 014410351 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410351

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 75929/06/2017



Trade Mark No. 282919 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288012 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Linhai Tona Sanitary Ware Co.,Ltd.

Address: Tingshan Village,Yanjiang Town, Linhai City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Faucets for pipes (Am.); water-pipes for sanitary 
installations; wash-hand bowls [parts of sanitary 
installations]; bath tubs for sitz baths; water closets; 
bath fittings; hot air bath fittings; hand drying 
apparatus for washrooms; sauna bath installations.

Class: 20 סוג: 20

Beds; washstands [furniture]; furniture; mattresses; 
sofas; tables; bins of wood or plastic; mirrors [looking 
glasses]; kennels for household pets.

ה' תמוז תשע"ז - 76029/06/2017



Trade Mark No. 282920 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288014 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen BaoJia Battery Technology Co., Ltd.

Address: (6/F, NO.1 Building, Yibaolai Industry, City, 
Qiaotou,Fuyong)Block A, Yonghe,Road,Tongfuyu, 
Village, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong Province, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light bulbs; light bulbs, electric; pocket searchlights; 
burners for lamps; lighting apparatus and 
installations; Chinese lanterns; fairy lights for festive 
decoration; lights, electric, for Christmas trees; light-
emitting diodes [LED] lighting apparatus; radiators, 
electric.

ה' תמוז תשע"ז - 76129/06/2017



Trade Mark No. 282921 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen BaoJia Battery Technology Co., Ltd.

Address: Block A, Yonghe Road,Tongfuyu Industry Park, 
Heping Village, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong Province, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer keyboards; laptop carrying cases; cabinets 
for loudspeakers; Headphones; computer peripheral 
devices; galvanic cells; battery chargers; projection 
apparatus; cell phone cases.

ה' תמוז תשע"ז - 76229/06/2017



Trade Mark No. 282922 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288016 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TANG LINGJUN

Address: Attached 2, Building 1, No. 23, Xiangyang Nan 
Road,Xidu Town, Hengyang County, Hunan Province, 
People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Wrist watches; artificial diamonds; dials [clock and 
watch making]; watch straps; clocks and watches, 
electric; timers [watch]; cases for clocks and 
watches; alarm clocks; watch cases; stopwatches.

ה' תמוז תשע"ז - 76329/06/2017



Trade Mark No. 282924 מספר סימן

Application Date 07/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288023 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tesla, Inc.

Address: 3500 Deer Creek Road, Palo Alto CA 94304, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Leasing of motor vehicles.

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

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

U.S.A., 17/07/2015, No. 86697256 ארה"ב, 17/07/2015, מספר 86697256

Class: 39 סוג: 39

ה' תמוז תשע"ז - 76429/06/2017



Trade Mark No. 282926 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288036 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Bright blue and red.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of four Chinese characters 
in the color blue and the dot on the upper part of the 
third Chinese character in the color red.

 Owners

Name: Changzhou Trina Solar Energy Co.,Ltd.

Address: No. 2 Trina Road,Trina PV Park, Xinbei District, 
213031 Changzhou, Jiangsu, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Electrical energy; atomic energy; energy produced by 
nuclear fusion; candles; tapers; lamp wicks; fuel gas; 
carburants; motor fuel; fuel.

Class: 9 סוג: 9

Batteries, electric; single crystal silicon wafers; 
polysilicon wafers; semi-conductor apparatus; solar 
batteries; electric junction boxes; accumulators, 
electric; chargers for electric batteries; integrated 
circuits; inverters [electricity]; switches, electric; cell 
switches [electricity]; reducers [electricity]; alternating 
current controller; distribution boxes [electricity]; 
direct current controller; thunder defending junction 
boxes.

Class: 11 סוג: 11

Street lamps; standard lamps; solar thermal 
collectors [heating]; solar water heater; lighting 
apparatus and installations; water heaters; pocket 
warmers; solar furnaces; heater for baths; lamp 
mantles; lamp casings.

Class: 19 סוג: 19

Roofing, not of metal, incorporating solar cells; 
buildings, not of metal; posts, not of metal, for electric 
power lines; poles, not of metal, for electric power 
lines.

ה' תמוז תשע"ז - 76529/06/2017



Trade Mark No. 282930 מספר סימן

Application Date 18/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288051 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H.G.E. UPDATE MEDICAL PUBLISHING 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Kapsali 1, GR-106 72 Athens, Greece

(Limassol, Cyprus Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Magazines (periodicals).

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

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

Greece, 17/09/2015, No. 233832 יון, 17/09/2015, מספר 233832

Class: 16 סוג: 16

ה' תמוז תשע"ז - 76629/06/2017



Trade Mark No. 282932 מספר סימן

Application Date 05/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288062 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Triangles arranged to form a flexagon.

 Owners

Name: Vertex Venture Management Pte. Ltd.

Address: 250 North Bridge Road, #05-01 Raffles City 
Tower, Singapore 179101, Singapore

(Singapore Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Venture capital investments, management and 
funding services, private equity investments services, 
financial services, fund and capital investment 
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)

Singapore, 03/09/2015, No. 40201515335R 40201515335R סינגפור, 03/09/2015, מספר

Class: 36 סוג: 36

ה' תמוז תשע"ז - 76729/06/2017



Trade Mark No. 282937 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288126 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bath oils, bubble bath, bath gel, bath preparations 
not for medical purposes; cosmetics, sunscreen, 
body cream, lotion and oils; nail polish, nail glitter, 
cologne, soaps, perfume; hair shampoo, hair 
conditioner; body powder, tooth paste, mouthwash; 
lip moisturizer, lip cream, lip gloss, lip balm, lipstick 
cases; skin cleansers.

Class: 14 סוג: 14

Clocks, watches and accessories therefor; decorative 
boxes and containers of precious metal; charms, 
lapel pins, jewelry, ornamental pins, key rings of 
precious metal; plastic key chains.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely books, 
comic books, coloring books, magazines, 
newsletters, activity books, stationery, notebooks, 
journals, note cards, greeting cards, trading cards; 
pens, pencils, crayons, markers, chalk, paint sets 
and cases therefor; erasers, decals, stickers, heat 
transfers; posters, book covers, book marks, 
calendars, gift wrap paper, paper party decorations; 
albums for photographs, scrapbooks, bookends, 
clipboards, paper coasters, drawing pads, folders, 
postcards, stencils, magnetic boards, dry erase 
boards, chalk boards, drawing boards; passport 
cases.

Class: 18 סוג: 18

Trunks, suitcases, traveling bags, purses, messenger 
bags, sport bags, waist packs, backpacks, 
briefcases, tote bags, wallets, coin cases, umbrellas.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; mirrors, figurines [statuettes] of wood, wax, 
plaster and plastic, sculptures of wood, wax, plaster 
and plastic; sleeping bags; novelty plastic license 
plate frames, picture frames; toy chests; hampers; 
stools; mobiles; plastic cake decorations; chair pads, 
pillows and seat cushions; deck chairs; booster 
seats; high chairs; hand held fans, decorative 
mobiles, soft sculpture wall decorations, bulletin 
boards, inflatable furniture; porcelain knobs, handles, 
drawer pulls and hooks; wind chimes.

ה' תמוז תשע"ז - 76829/06/2017



Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; soap 
dispensers; sponges, brooms, dust pans, cleaning 
cloths, gloves for household purposes; wastepaper 
baskets; plastic buckets; beverage coolers, water and 
beverage containers, ice trays, ice buckets; bottle 
openers; canteens, glass, ceramic and earthenware 
goods, including beverage glassware, dinnerware; 
sugar and creamer sets; infant cups, portable baby 
baths; cookie jars; ceramic, glass and china figurines; 
non-electric coffee and tea pots not of precious 
metal; shower caddies; tea caddies; cake molds; 
plastic coasters; thermal insulated containers for food 
or beverages; lunch boxes; drinking straws; cookie 
cutters; plastic water bottles sold empty; cake 
servers; pots, vacuum bottles; gardening gloves; 
paper plates and paper cups; combs, brushes, hair 
brushes, tooth brushes; salt and pepper shakers; 
napkin holders; plastic cups, plates, bowls; jars; 
piggy banks not of metal; decorative articles and 
works of art made of glass, porcelain or earthenware; 
vases; flower pots; picnic baskets; barbecue mitts; 
oven mitts; pot holders, toy banks.

Class: 24 סוג: 24

Textile goods, namely tablecloths, towels, place 
mats, cloth pennants; bath linens; bed linens; bed 
canopies; cushion covers; mosquito nets; kitchen 
towels [textile]; fabric table runners; cloth coasters; 
handkerchiefs; golf towels.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children, namely, 
shirts, aprons, jogging suits, pants, shorts, tank tops, 
cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, snow suits, ties, robes, 
hats, sun visors, belts, scarves, pajamas, underwear, 
boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper 
socks, swimwear; Halloween costumes; plastic bibs.

Class: 28 סוג: 28

Toys and sporting goods including games and 
playthings; action figures and accessories therefor; 
plush toys; balloons; bathtub toys, water squirting 
toys, inflatable toys, soap bubbles; ride-on toys, toy 
vehicles; dolls, doll accessories, doll clothes; card 
games, playing cards, board games, puzzles; 
building blocks; toy bake ware and toy cookware; 
kites; flying discs; skateboards, ice skates, roller 
skates, in-line roller skates; balls, baseball bats, 
batting gloves; swimming floats for recreational use, 
kickboard floatation devices for recreational use, 
surfboards, swim boards for recreational use, swim 
fins; paper face masks, paper party hats, piñatas and 
paper party favors; Christmas tree ornaments; bean 
bags; controllers for game consoles, electronic hand 
held game units, pinball machines; video game 
joysticks, children's activity tables; Halloween masks.

ה' תמוז תשע"ז - 76929/06/2017



 Owners

Name: Turner Broadcasting System Europe Limited

Address: Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
London W1F 7HS, United Kingdom

(Limited Liability Company)

Class: 30 סוג: 30

Food and beverages, namely, biscuits, cookies, 
crackers, bread, cereal, cereal bars, cereal-based 
snack food, chewing gum, chocolate, chocolate-
based beverages; edible ices, ice cream, frozen 
yogurt, frozen confectioneries, cocoa, cocoa-based 
beverages, iced tea, cakes, oatmeal, pretzels, 
pastries, candy decorations for cakes, waffles, 
confectionery, candy, noodle based prepared meals, 
peppermint sweets; breath mints; pies, pizza, 
popcorn, puddings, rice cakes, rice-based snack 
food, sandwiches.

Class: 32 סוג: 32

Fruit juices, vegetable juices, soft drinks, lemonades, 
seltzer water, mineral and aerated waters; sports 
drinks, non-alcoholic beverages, smoothies, syrups 
for beverages.

ה' תמוז תשע"ז - 77029/06/2017



Trade Mark No. 282942 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288195 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) purple and green is/are claimed 
as a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of the word "QINPREZO", 
the letters "QIN" appearing in the color purple, the 
letters "PREZO" appearing in the color green; an 
arch in the color green beginning above the letter "I" 
and an arch in the color purple beginning above the 
letter "N".

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: 395 Oyster Point Blvd., Suite 400, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies.

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

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

U.S.A., 28/07/2015, No. 86707443 ארה"ב, 28/07/2015, מספר 86707443

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 77129/06/2017



Trade Mark No. 282945 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288202 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of an engine crank arm.

 Owners

Name: Valve Corporation

Address: 10900 NE 4th Street, Suite 500, Bellevue WA 
98004, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Gift cards; non-magnetically encoded prepaid 
purchase cards for the transfer of financial value on-
line via retail computer networks; non-magnetically 
encoded prepaid purchase cards for the online 
purchase of digital content via the internet.

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

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

U.S.A., 12/06/2015, No. 86661445 ארה"ב, 12/06/2015, מספר 86661445

Class: 16 סוג: 16

ה' תמוז תשע"ז - 77229/06/2017



Trade Mark No. 282946 מספר סימן

Application Date 27/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288209 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, perfumes, essential oils, cosmetics, 
deodorants for personal use, oils for perfumes; 
make-up removers; preparations for cleaning the skin 
and hair; incense; room freshener sprays (perfumes 
for the home); air perfuming preparations, fragranced 
air freshening preparations, room perfumes, scented 
paper, sun-tanning and after-sun milks, gels and oils; 
make-up preparations; shampoos; gels, mousses 
and balms, preparations in aerosol form for 
hairdressing and haircare; hair lotions; preparations 
for the beautification of the hair; talcum powder.

Class: 4 סוג: 4

Candles and wicks for lighting, scented candles; fuel 
oil.

ה' תמוז תשע"ז - 77329/06/2017



 Owners

Name: EDITIONS DE PARFUMS LIMITED

Address: One Fitzroy, 6 Mortimer Street, London W1T 
3JJ, United Kingdom

(England and Wales Limited Liability company)

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business organisation consultancy, bill-
posting, dissemination of advertising matter, in 
particular for mail order or retail sale in shops or 
department stores; services of a franchiser, namely 
business and industrial management assistance; bill-
posting, dissemination and rental of samples, 
advertising matter, namely boards, elements for 
presenting and/or demonstrating goods, including 
bill-posting and dissemination of advertising matter, 
namely pamphlets, printed matter, leaflets, in 
particular for mail order or retail sale in shops, 
whether franchised or not; services associated with 
the use of an administration data bank; business 
consultancy and information; services relating to 
commercial promotion activity in all forms and in 
particular by providing privileged user cards; data 
capture services; retail sale, mail order sale and sale 
via telecommunications of the following goods: 
perfumery, perfumes, essential oils, cosmetics, 
deodorants for personal use, oils for perfumery, 
make-up removers, cleaning and care preparations 
for the skin and hair, incenses, room sprays 
(perfumes for the house), air perfuming preparations, 
fragranced air freshening preparations, room 
fragrances, scented paper, sun-tanning and after-sun 
milks, gels and oils, make-up preparations, 
shampoos, gels, mousses, balms and goods in 
aerosol form for the styling and care of hair, hair 
lotions, preparations for the beautification of the hair, 
talcum powder, candles and wicks for lighting, 
fragranced candles, fuel oils.

Class: 44 סוג: 44

Consultancy relating to perfumery and cosmetics 
(non-business).

ה' תמוז תשע"ז - 77429/06/2017



Trade Mark No. 282948 מספר סימן

Application Date 04/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288240 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and white.

Trademark consisting in the wording "Listone 
Giordano" in white characters written on two lines 
against a rectangular green background.

 Owners

Name: MARGARITELLI S.P.A.

Address: Frazione Miralduolo SNC, I-06089 TORGIANO 
(PG), Italy

(ITALY Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Wooden floor; wood panelling and wooden doors; 
wood used in building; transportable wooden 
buildings.

ה' תמוז תשע"ז - 77529/06/2017



Trade Mark No. 282949 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288269 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Different shades of yellow; blue, dark orange, 
brown, black and white.

The mark is a three-dimensional mark

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Treves, L-2632 Findel, Luxembourg

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, chocolate and chocolate-
based products, edible ices, filled wafers, cocoa-
based spreads.

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

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

Benelux, 26/05/2015, No. 1310948 בנלוקס, 26/05/2015, מספר 1310948

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 77629/06/2017



Trade Mark No. 282951 מספר סימן

Application Date 04/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288280 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MuTracx International B.V.

Address: De Pinckart 24, NL-5674 CC Nuenen, 
Netherlands

(The Netherlands B.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Apparatus for manufacturing printed circuit boards; 
apparatus for chemical milling; apparatus for applying 
coatings; apparatus for applying conductive layers; 
engraving 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, 21/10/2015, No. 014705016 האיחוד האירופי, 21/10/2015, מספר 014705016

Class: 7 סוג: 7

ה' תמוז תשע"ז - 77729/06/2017



Trade Mark No. 282953 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288290 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Closurelogic GmbH

Address: Mainzer Straße 185, 67547 Worms, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Sealing caps, bottle closures and individual parts 
therefor of metal, in particular for vessels of metal, 
glass, plastic, porcelain, ceramic and wood.

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

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

European Union, 08/07/2015, No. 014348635 האיחוד האירופי, 08/07/2015, מספר 014348635

Class: 6 סוג: 6

ה' תמוז תשע"ז - 77829/06/2017



Trade Mark No. 282955 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288297 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

Mascara.

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

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

European Union, 22/12/2015, No. 014952527 האיחוד האירופי, 22/12/2015, מספר 014952527

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 77929/06/2017



Trade Mark No. 282957 מספר סימן

Application Date 07/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288316 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Medical Solutions (Plymouth) Ltd

Address: Western Wood Way, Langage Science Park, 
Plymouth PL7 5BG, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Liquid adhesives for binding and protecting the skin.
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Trade Mark No. 282958 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters, 777 Third Avenue, New 
York NY 10017, U.S.A.

(New York, United States of America 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, cleansers, 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 cream, eye gel, eye lotion, 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 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, 13/08/2015, No. UK00003122264 UK00003122264 ממלכה מאוחדת, 13/08/2015, מספר

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 78129/06/2017



Trade Mark No. 282961 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288371 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

Address: Chivas House, 72 Chancellors Road, London 
W6 9RS, United Kingdom

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (excluding beer).

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

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

European Union, 08/07/2015, No. 014348452 האיחוד האירופי, 08/07/2015, מספר 014348452

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 78229/06/2017



Trade Mark No. 282964 מספר סימן

Application Date 19/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288394 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)

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

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus; sunglasses; sunglass lenses; 
sunglass cases; frames for sunglasses; straps for 
sunglasses; chains for sunglasses; spectacles; 
glasses; anti-dazzle spectacles; anti-glare glasses; 
anti-glare visors; protective visors, to provide 
protection from the sun; binoculars; contact lenses; 
optical lenses; digital music downloadable from the 
Internet; recorded compact discs; recorded DVDs.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; watches; decorative 
action figures of precious metal; amulets; ankle 
bracelets; badges of precious metal; bands for 
watches; bangle bracelets; bangles; beads for 
making jewellery; body piercing rings; body piercing 
studs; bottle caps of precious metal; bracelets; 
bracelets and watches combined; brooches; charms; 
charity bracelets; clocks; collectible coins; coins; 
commemorative coins; costume jewellery; cufflinks; 
ear clips; ear studs; earrings; fake jewellery; figurines 
for ornamental purposes of precious stones, gold, 
silver or precious metals; fobs for keys; imitation 
jewellery; jewellery boxes; jewellery cases; key 
chains as jewels; key charms; key fobs; lapel pins; 
ornaments, made of or coated with precious or semi-
precious materials or stones, or imitations thereof; 
trinkets coated with precious metal; tie pins; tie 
holders; tie clips.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

ה' תמוז תשע"ז - 78329/06/2017



Trade Mark No. 282965 מספר סימן

Application Date 18/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Z-Medica, LLC

Address: 4 Fairfield Boulevard, Wallingford, CT 06492, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hemostatic agents in the nature of granules, 
powders, liquids, gels, sheets and fibers used for 
treating wounds; wound dressings; bandages for 
dressings; sponges for dressings; gauze; first aid 
kits; chemicals and delivery agents that aid in the 
coagulation of blood for human and veterinary 
medicinal use sold as a unit therewith.

ה' תמוז תשע"ז - 78429/06/2017



Trade Mark No. 282968 מספר סימן

Application Date 13/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288431 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALMAN GROUP S.r.l.

Address: 33, Via San Nicolò, I-34121 TRIESTE (TS), Italy

(Italie société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Sun-tanning preparations [cosmetics]; cosmetic 
products; beauty care preparations; perfumery; 
toiletry preparations; creams and other sanitary 
preparations not for medical purposes.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements for human use with a 
predominance of vitamins and minerals.

ה' תמוז תשע"ז - 78529/06/2017



Trade Mark No. 282969 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288445 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIRAVOLT SRL

Address: Via Gabriele Rosa, 34, I-25121 BRESCIA (BS), 
Italy

(Italia Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Shoulder straps; trunks and suitcases; bags; 
traveling bags of leather for clothing; bags for sports; 
overnight bags; beach bags; footwear bags; 
handbags; key cases; credit card cases [notecases]; 
attaché cases; backpacks; coin purses; vanity cases; 
garment bags for travel; traveling cases 
[leatherware]; umbrellas; parasols; walking sticks; 
portfolios; purses [wallets]; cases [leatherware]; 
document holders.

Class: 25 סוג: 25

Headgear; footwear; clothing.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services relating to footwear; wholesale 
services relating to clothing; wholesale services 
relating to hats; wholesale services relating to fabrics; 
retail services relating to headgear; retail services 
relating to fabrics; retail services relating to footwear; 
retail services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; wholesale services for bags; 
wholesale services for umbrellas; retail services for 
bags; retail services for suitcases; retail services for 
umbrellas; wholesale services for suitcases; retail 
services for saddlery; wholesale services for 
saddlery; distribution of advertising, marketing and 
materials for promotional purposes; product 
demonstration and testing services; commercial fair 
and exhibition services; services in connection with 
bonus, incentive and customer loyalty programs.

ה' תמוז תשע"ז - 78629/06/2017



Trade Mark No. 282972 מספר סימן

Application Date 07/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tama Plastic Industry

Address: Kibbutz Mishmar, 19236 a'Emek, Israel

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tool, namely threading device to be used with 
netting, net wrapping, packaging and wrapping 
materials; the aforementioned goods particularly 
made of paper, carton or plastic.

Class: 16 סוג: 16

Stickers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/07/2015, No. 014368435 האיחוד האירופי, 15/07/2015, מספר 014368435

Class: 8 סוג: 8

Class: 16 סוג: 16

ה' תמוז תשע"ז - 78729/06/2017



Trade Mark No. 282974 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288517 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 137-938, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; sports cars; coach vans; parts and 
accessories for automobiles; suspension shock 
absorbers for vehicles; braking devices for vehicles; 
trucks; passenger cars; passenger cars for more than 
seven passengers; power transmissions and 
gearings for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; automobile engines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/07/2015, No. 4020150055229 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055229

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 78829/06/2017



Trade Mark No. 282975 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288519 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 137-938, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; sports cars; coach vans; parts and 
accessories for automobiles; suspension shock 
absorbers for vehicles; braking devices for vehicles; 
trucks; passenger cars; passenger cars for more than 
seven passengers; power transmissions and 
gearings for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; automobile engines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/07/2015, No. 4020150055227 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055227

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 78929/06/2017



Trade Mark No. 282982 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288595 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital media, digital materials, digital content, and 
downloadable electronic publications, namely, 
images, pictures, photographs, archival photographs, 
photography pictorial images, still images, moving 
images, art reproductions, film, video, graphic 
designs, clip art, news images, audio data, musical 
sound recordings, multimedia recordings, animations, 
illustrations, code snippets, and other design 
elements, and the above mentioned goods stored or 
recorded on electronic or computer media or 
downloadable from databases or other facilities 
provided over global computer networks, wide area 
networks, local area networks, or wireless networks; 
computer software development tools; computer 
software for use as an application programming 
interface (api); computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
sharing of personal identity data, images, pictures, 
photographs, archival photographs, photography 
pictorial images, still images, moving images, art 
reproductions, film, video, graphic designs, clip art, 
news images, audio data, musical sound recordings, 
multimedia recordings, animations, illustrations, code 
snippets, other design elements, photography and 
other digital content via computer and communication 
networks; downloadable software accessible via 
computer networks, global communication networks, 
wide area networks, local area networks, or wireless 
networks, for searching, licensing, purchasing and 
downloading digital content.

ה' תמוז תשע"ז - 79029/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Online retail store and distributorship services in the 
field of intellectual property, namely, photographs, 
archival photographs, stock photographs, 
photography pictorial images, images, still images, 
moving images, news images, pictures, art 
reproductions, animations, illustrations, clip art, 
graphic designs, film, video, audio data, musical 
sound recordings, multimedia recordings, code 
snippets, computer software for embedding digital 
content into websites and social media, 
downloadable and non-downloadable digital content, 
electronic downloadable publications, and other 
digital media and design elements; business 
administration of licensing of the intellectual property 
and other proprietary rights to access, download and 
use the visual, audio, video, and multimedia content, 
and code snippets of others; providing information in 
the field of commercial administration of the licensing 
of visual, audio, video, and multimedia content; 
promoting the photographs, archival photographs, 
stock photographs, photography pictorial images, 
images, still images, moving images, news images, 
pictures, art reproductions, animations, illustrations, 
clip art, graphic designs, film, video, audio data, 
musical sound recordings, multimedia recordings, 
code snippets, computer software for embedding 
digital content into websites and social media, data, 
user metrics, downloadable and non-downloadable 
digital content, electronic downloadable publications, 
and other digital media and design elements of 
others; promoting the goods and services of others 
through placement of advertisements on web sites 
and delivered via email; online advertising; online 
retail store services featuring general consumer 
merchandise, some of which can be imprinted with 
selected digital photographs, images and text.

ה' תמוז תשע"ז - 79129/06/2017



Class: 41 סוג: 41

Providing online photographs, archival photographs, 
stock photographs, photography pictorial images, 
images, still images, moving images, news images, 
pictures, art reproductions, animations, illustrations, 
clip art, graphic designs, film, video, audio data, 
musical sound recordings, multimedia recordings, 
code snippets, computer software for embedding 
digital content into websites and social media, 
downloadable and non-downloadable digital content, 
electronic downloadable publications, and other 
digital media and design elements of others via a 
non-downloadable searchable database; educational 
services, namely, providing online portals and 
websites featuring online articles, videos, information 
and training in the field of photographs, digital video 
recording and clips, illustration, audio and video, and 
marketing; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable music, videos, 
television, movies, photographs, images, and other 
entertainment-related multimedia content via global 
computer networks; providing information, digital 
content, photographs, multimedia content, news, and 
commentary relating to topics of general interest; 
providing information, webcasts, and online non-
downloadable videos via global computer networks 
about public personalities, celebrities, popular 
culture, news, entertainment news, current and 
historical events, fashion, beauty, culture, sports, 
music, movies, television, and topics of general 
interest; online publishing and online publications in 
the nature of articles, editorials, websites, images, 
pictures, photographs, and digital content in the fields 
of public personalities, actors, celebrities, celebrity 
lifestyles, events, popular culture, news, 
entertainment news, current and historical events, 
fashion, beauty, culture, sports, music, movies, 
television, and topics of general interest; publishing 
services; providing photo and video galleries relating 
to news, entertainment, current events, and topics of 
general interest via a global computer network.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property, namely, images, 
pictures, photographs, downloadable and non-
downloadable digital content, photographs, 
photography pictorial images, still images, moving 
images, art reproductions, film, video, graphic 
designs, clip art, news images, audio data, musical 
sound recordings, multimedia recordings, animations, 
illustrations, code snippets, electronic downloadable 
publications, and other digital media and design 
elements; licensing of intellectual property; licensing 
of intellectual property, namely, reproduction rights 
for images, photographs, stock photographs, archival 
photographs, art reproductions, film, video, 
animation, graphic designs, clip art, news images, 
audio data and illustrations; licensing of images, 
photographs, stock photographs, archival 
photographs, art reproductions, film, video, 
animation, graphic designs, clip art, news images, 
audio data and illustrations to others via computer 
networks and global communications networks; 
licensing of films, video, visual content, audiovisual 
content for others.

ה' תמוז תשע"ז - 79229/06/2017



 Owners

Name: Getty Images (US), Inc.

Address: 75 Varick Street, New York, NY 10013, U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

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

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

U.S.A., 13/02/2015, No. 86535205 ארה"ב, 13/02/2015, מספר 86535205

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 13/02/2015, No. 86535207 ארה"ב, 13/02/2015, מספר 86535207

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 79329/06/2017



Trade Mark No. 282988 מספר סימן

Application Date 04/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288758 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; machines, namely machines for the 
recycling of plastics; parts of machines for the 
recycling of plastics; machines and apparatus for the 
plastics industry and/or process engineering, in 
particular machines and apparatus for the treatment 
and processing of plastics and laboratory and pilot 
installations for the treatment and processing of 
plastics; rolling mills, in particular testing rolling mills, 
measuring rolling mills and/or rubber rolling mills; 
calenders, in particular sheeting calenders, dual-roller 
calenders, laminating calenders, moulding calenders 
for tablets and/or polishing calenders; presses, in 
particular plate presses, test presses, de-airing 
pugmills and/or high temperature presses; kneaders, 
extrusion presses and extrusion installations, in 
particular double-shafted kneaders, twin-screw 
extruders, test extruders, measuring extruders, 
rubber extruders, pelletizers, in particular strand 
pelletisers and die-face pelletisers, pipe extrusion 
installations, co-extrusion installations, cast-film 
installations, extrusion coating installations and/or 
blown film installations; stretch installations; 
machines for the production of extrudates for medical 
purposes; machines for the manufacturing of medical 
compounds, moulding calenders, catheter tubes 
and/or infusion bags.

Class: 37 סוג: 37

Rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed; machinery installation, maintenance 
and/or repair; renovation and servicing of machinery.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely recycling; recycling 
services; waste treatment; recycling of waste and 
trash, in particular for plastics.

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

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

Austria, 22/05/2015, No. AM 51355/2015 AM 51355/2015 אוסטריה, 22/05/2015, מספר

Class: 7 סוג: 7

Class: 37 סוג: 37

ה' תמוז תשע"ז - 79429/06/2017



 Owners

Name: Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

Address: Gewerbepark 22, A-4101 Feldkirchen an der 
Donau, Austria

(Austria GmbH)

Class: 40 סוג: 40

ה' תמוז תשע"ז - 79529/06/2017



Trade Mark No. 282989 מספר סימן

Application Date 04/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288759 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; machines, namely machines for the 
recycling of plastics; parts of machines for the 
recycling of plastics; machines and apparatus for the 
plastics industry and/or process engineering, in 
particular machines and apparatus for the treatment 
and processing of plastics and laboratory and pilot 
installations for the treatment and processing of 
plastics; rolling mills, in partticular testing rolling mills, 
measuring rolling mills and/or rubber rolling mills; 
calenders, in particular sheeting calenders, dual-roller 
calenders, laminating calenders, moulding calenders 
for tablets and/or polishing calenders; presses, in 
particular plate presses, test presses, de-airing 
pugmills and/or high temperature presses; kneaders, 
extrusion presses and extrusion installations, in 
particular double-shafted kneaders, twin-screw 
extruders, test extruders, measuring extruders, 
rubber extruders, pelletizers, in particular strand 
pelletisers and die-face pelletisers, pipe extrusion 
installations, co-extrusion installations, cast-film 
installations, extrusion coating installations and/or 
blown film installations; stretch installations; 
machines for the production of extrudates for medical 
purposes.

Class: 17 סוג: 17

Unprocessed and semi-processed materials, not 
adapted for a specific use, included in this class, 
namely polyester, mineral fibres, elastomers, 
synthetic and composite materials, plastic film; semi-
processed plastic substances; semi-finishes 
products, namely foils of plastic materials and/or foils 
of plastic; fleeces of plastic raw fibers (for insulation).

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely recycling; recycling 
services; waste treatment; recycling of waste and 
trash, in particular for plastics.

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

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

Austria, 22/05/2015, No. AM 51356/2015 AM 51356/2015 אוסטריה, 22/05/2015, מספר

Class: 7 סוג: 7

ה' תמוז תשע"ז - 79629/06/2017



 Owners

Name: Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

Address: Gewerbepark 22, A-4101 Feldkirchen an der 
Donau, Austria

(Austria GmbH)

Class: 17 סוג: 17

Class: 40 סוג: 40

ה' תמוז תשע"ז - 79729/06/2017



Trade Mark No. 282990 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288786 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer software for use in supply 
chain management, logistics and operations, quality 
control, inventory management, transportation and 
delivery; downloadable mobile applications and 
computer software for use in supply chain 
management, logistics and operation, quality control 
and inventory management, transportation and 
delivery.

Class: 35 סוג: 35

Supply chain management services; business 
management of logistics in the field of electronics; 
procurement, namely, purchasing of electronics, 
computer hardware and computer software, 
purchasing and sourcing of computers, computer 
systems and components and inventory 
management services for others; wholesale 
distributorship and ordering services and wholesale 
services via direct solicitation by sales agents, in the 
field of electronics; inventory control and inventory 
management services.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; product development services; 
product design, engineering, research, development 
and testing services in the field of electronics; design 
and testing for new product development; 
information, consultancy and advisory services 
relating to all the aforementioned services; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for supply chain management, logistics and 
operation, inventory control, inventory management 
and tracking of documents and products over 
computer networks, intranets and the internet in the 
field of supply chain management.

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

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

Singapore, 09/07/2015, No. 40201511759V 40201511759V סינגפור, 09/07/2015, מספר

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer software; electronic and 
electrical apparatus; electronic devices; electrical and 
electronic components and electrical connectors; 
mobile applications and computer software for use in 
supply chain management, logistics and operation, 
quality control and inventory management

ה' תמוז תשע"ז - 79829/06/2017



 Owners

Name: FLEX LTD.

Address: 2 Changi South Lane, Singapore 486123, 
Singapore

(Singapore Corporation)

Class: 35 סוג: 35

Supply chain management services; logistics 
management in the field of electronics; procurement 
and inventory management services for others; 
packaging articles to the order and specification of 
others; wholesale services in the field of electronics; 
inventory control and inventory management services

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; product development services; 
design, engineering, research, development and 
testing services in the field of electronics; design and 
testing for new product development; information, 
consultancy and advisory services relating to all the 
aforementioned services; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for supply 
chain management, logistics and operation, inventory 
control, inventory management and tracking of 
documents and products over computer networks, 
intranets and the internet in the field of supply chain 
management

ה' תמוז תשע"ז - 79929/06/2017



Trade Mark No. 282991 מספר סימן

Application Date 24/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288798 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Canada Goose International AG

Address: Baarerstrasse 133, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and outdoor clothing (outerwear), namely 
coats, jackets, parkas, pullovers, combinations 
(clothing), vests, sweatshirts, shirts, pants, wind-
resistant jackets, sashes for wear, caps, hats, gloves 
(clothing) and mittens; all the goods are from 
Canada.

ה' תמוז תשע"ז - 80029/06/2017



Trade Mark No. 282992 מספר סימן

Application Date 07/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288824 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Covidien LP

Address: 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, 
U.S.A.

(Delaware, United States Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical devices and instruments in the nature of 
devices used to defog and clean endoscopic 
equipment during surgery comprised of instrument 
heaters, fluid warmers, lens protectors, lens 
defoggers, and disposable wipes sold as a unit.

ה' תמוז תשע"ז - 80129/06/2017



Trade Mark No. 282993 מספר סימן

Application Date 25/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0545221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.

Address: Via A. Mingozzi, 6, I-40012 CALDERARA DI 
RENO (BO), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hydraulic pumps for industrial vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Power take-offs and transmissions for industrial 
vehicles, hydraulic circuits and valves for industrial 
vehicles.

ה' תמוז תשע"ז - 80229/06/2017



Trade Mark No. 282994 מספר סימן

Application Date 12/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0828981 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Supre Pty Ltd

Address: 14 Shepherd Court, North Geelong, Victoria 
3215, Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ה' תמוז תשע"ז - 80329/06/2017



Trade Mark No. 282996 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0902067 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The colors white and red are claimed as a 
feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The wording appears in the color white inside a 
red horizontal bar.

The colors white and red are claimed as a feature of 
the mark. The wording appears in the color white 
inside a red horizontal bar.

 Owners

Name: İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: İzmir Yolu, Çayirhisar Mevkii 7.KM, BALIKESİR, 
Turkey

(TURKEY JOINT-STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Tents, canvas tarpaulins, sails, unfitted vehicle 
covers, sacks or bags for the transportation or 
storage of materials in bulk, fishing nets, laundry 
bags.

ה' תמוז תשע"ז - 80429/06/2017



Trade Mark No. 282998 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0989854 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXPRESSIONS PARFUMEES S.A.S

Address: 136 Chemin de St Marc, F-06130 GRASSE, 
France

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils; perfumes and perfumery products for 
industrial use (and not industrial scents).

Class: 30 סוג: 30

Food flavourings.

Class: 35 סוג: 35

Assistance for industrial or commercial enterprises, 
business consulting, information or inquiries.

ה' תמוז תשע"ז - 80529/06/2017



Trade Mark No. 283004 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1176790 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MANCINI GROUP S.R.L.

Address: Via Vallugana, 9, I-36033 ISOLA VICENTINA 
(Vicenza), Italy

(ITALY Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization and production of events, public 
performances and shows; organization and 
production of events, public performances and shows 
related to ice skating.

ה' תמוז תשע"ז - 80629/06/2017



Trade Mark No. 283006 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1191483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wenzhou Topteam International Trade Co., 
Ltd.

Address: Rm 802, 803, Huameng Business Plaza, 
Station Avenue, 325000 Wenzhou, People's Republic of 
China

(China Whenzhou topteam international TRADE. CO 
LTD)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Colored crepe paper; wood paper; cardboard 
products; labeling strips of index cards; greeting 
cards; bookmarks; paper (for stationery); exercise 
book; wrapper; book cover; packaging paper bags or 
plastic bags (envelopes, pouches); cardboard boxes 
or cartons; cover (stationery); stationery; school 
supplies (stationery); passport holder; adhesive tapes 
for stationery or household purposes; adhesive 
paper; self-adhesive tapes for stationery or 
household.

ה' תמוז תשע"ז - 80729/06/2017



Trade Mark No. 283008 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1198710 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: World Dance Council, Ltd

Address: Thomas House 63-67 Kingston road, New 
Malden 12, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed periodicals, educational 
publications; instruction and training manuals.

Class: 41 סוג: 41

Organization and running of dance contests, recitals 
and competitions; dance events; entertainment 
services; sporting and cultural activities; training 
services; dance instruction, dance schools; 
production of audio-visual works in the field of dance.

ה' תמוז תשע"ז - 80829/06/2017



Trade Mark No. 283013 מספר סימן

Application Date 23/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246446 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novamur GmbH

Address: Braunsberger Feld 12, 51429 Bergisch 
Gladbach, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
and wall coverings (not of textile); wall coverings of 
textile and wallpaper with a textile covering.

ה' תמוז תשע"ז - 80929/06/2017



Trade Mark No. 283014 מספר סימן

Application Date 23/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1247609 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, orange, green, violet, red, blue, 
turquoise and yellow.

 Owners

Name: Novamur GmbH

Address: Braunsberger Feld 12, 51429 Bergisch 
Gladbach, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
and wall coverings (not of textile); wall coverings (not 
of textile); wall coverings and wall hangings of textile 
and wallpaper with a textile covering; wall panels (not 
of textile).

ה' תמוז תשע"ז - 81029/06/2017



Trade Mark No. 283017 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1276761 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated additives and supplements for animal 
nutrition, chemical preparations for veterinary 
purposes, biological preparations for veterinary 
purposes; preparations based on vitamins for 
animals, nutritional additives for animal foodstuffs, 
namely enzymes for food, probiotics and pre-biotics; 
non-medicated additives for animal feed for use as 
nutritional supplements.

Class: 31 סוג: 31

Preparations for animal feed, foodstuffs for animals; 
fodder.

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

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

European Union, 22/07/2015, No. 014403703 האיחוד האירופי, 22/07/2015, מספר 014403703

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 81129/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green (PANTONE:555), green 
(PANTONE:564), blue (PANTONE:2985), blue 
(PANTONE:7689), green (PANTONE:559) and black.

 Owners

Name: ADISSEO IRELAND LTD

Address: 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street 
Lower, DUBLIN 2, Ireland

(Ireland Company organized under the laws of Ireland)

ה' תמוז תשע"ז - 81229/06/2017



YOUTUBE RED

Trade Mark No. 283021 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recording discs; compact discs, DVDs; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; 
downloadable computer software; downloadable 
computer software for transmitting, streaming, and 
downloading music, video, and audiovisual content; 
all included in Class 9.

דיסקים להקלטה; דיסקים קומפקטיים, דיסקי די-וי-די; קופות 
רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים, מחשבים; תוכנות 
מחשב; תוכנות מחשב להורדה; תוכנות מחשב להורדה עבור 

שידור, הזרמת, והורדת מוזיקה, וידיאו, ותוכן אור-קולי; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Subscription to music, video, and audiovisual content 
transmitting, streaming, and downloading services; 
arranging music, video, and audiovisual content 
transmitting, streaming, and downloading 
subscriptions for others; all included in class 35.

מנוי לשירותי שידור, הזרמת, והורדת מוזיקה, וידיאו, ותוכן 
אור-קולי; ארגון מנויים עבור אחרים לשידור, הזרמת והורדת 

מוזיקה, וידיאו ותוכן אור-קולי; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                                                                    

                                                                    

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; streaming of audio and video 
materials on the Internet; broadcasting services, 
namely uploading, posting, showing displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or 
other communications network; digital and electronic 
transmission of voice, data, sound, images, audio, 
video content and message; providing on-line chat 
rooms and forums and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users concerning 
music and entertainment; all included in class 38.

טלקומוניקציה; הזרמה של חומרי אודיו ווידיאו באינטרנט; 
שירותי שידור, דהיינו העלאה, פרסום, הופעה הצגה, תיוג, 

פרסום בבלוג, שיתוף או אספקה בדרך שונה של מדיה או מידע 
אלקטרוניים באינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; שידור 
דיגיטלי ואלקטרוני של תוכן והודעות עם קול, נתונים, צליל, 
תמונות, אודיו, וידיאו; אספקת חדרי צ'אט ופורומים ולוחות 

מודעות מקוונים לשידור הודעות בין משתמשים בנוגע למוזיקה 
ובידור; הנכללים כולם בסוג 38.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 42 סוג: 42

Providing software as a service for use in connection 
with transmitting, streaming, and downloading music, 
videos, and audiovisual content; providing temporary 
use of non-downloadable software for transmitting, 
streaming, and downloading music, videos, and 
audiovisual content; all included in class 42.

אספקת תוכנות כשירות לשימוש בקשר לשידור, הזרמת 
והורדת מוזיקה, קטעי וידאו, ותוכן אור-קולי; אספקת שימוש 
זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לשידור, הזרמת, והורדת 
מוזיקה, קטעי וידיאו, ותוכן אור-קולי; 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)

Trinidad and Tobago, 27/08/2015, No. 50306 טרינידד וטובגו, 27/08/2015, מספר 50306

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 81329/06/2017



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 
94043, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 81429/06/2017



Trade Mark No. 283022 מספר סימן

Application Date 04/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nathan Aharon Nusboim שם: נתן אהרון נוסבוים

Address: Ahiliav 18/12, Jerusalem, 94467, Israel כתובת : אהליאב 18 ב דירה 12, ירושלים, 94467, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, womens clothings. בגדי הלבשה, בגדי נשים.           

ה' תמוז תשע"ז - 81529/06/2017



טרלהלה

Trade Mark No. 283024 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rotem Shlomo Lev Ran שם: לב רן רותם שלמה

Address: Sirkin 39, Herzliyya, Israel כתובת : סירקין 39, הרצליה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Shpan

Address: 2 Bloch, Tel Aviv - Yafo
, 6416108, Israel

שם: רמי שפאן

כתובת : בלוך 2, תל אביב, 6416108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Musik festivals and events; all included in class 41. פסטיבלים ואירועי מוסיקה; הנכללים כולם בסוג 41.               

ה' תמוז תשע"ז - 81629/06/2017



WAZE

Trade Mark No. 283029 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 
94043, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, 
namely, software for carpooling and ride sharing; all 
included in class 9.

תוכנות יישומי מחשב עבור טלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים, 
ומחשבי כף יד, דהיינו, תוכנות לנסיעות משותפות ושיתוף 

נסיעות; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                        

Class: 39 סוג: 39

Carpooling services, namely, matching drivers of 
motor vehicles with individuals needing rides; all 
included in class 39.

שירותי נסיעות משותפות, דהיינו, התאמת נהגים של כלי רכב 
ממונעים עם יחידים הזקוקים לנסיעה; הנכללים כולם בסוג 39.

                     

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an online 
community that enables registered users to 
communicate with each other to discuss and engage 
in carpooling and ride sharing; all included in class 
42.

שירותי מחשבים, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת המאפשרת 
למשתמשים רשומים לתקשר אחד עם השני לדון ולעסוק 

בנסיעות משותפות ושיתוף נסיעות; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    

        

ה' תמוז תשע"ז - 81729/06/2017



Trade Mark No. 283032 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 
94043, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, 
namely, software for carpooling and ride sharing; all 
included in class 9.

תוכנות יישומי מחשב עבור טלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים, 
ומחשבי כף יד, דהיינו, תוכנות לנסיעות משותפות ושיתוף 

נסיעות; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                        

Class: 39 סוג: 39

Carpooling services, namely, matching drivers of 
motor vehicles with individuals needing rides; all 
included in class 39.

שירותי נסיעות משותפות, דהיינו, התאמת נהגים של כלי רכב 
ממונעים עם יחידים הזקוקים לנסיעה; הנכללים כולם בסוג 39.  

                       

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an online 
community that enables registered users to 
communicate with each other to discuss and engage 
in carpooling and ride sharing; all included in class 
42.

שירותי מחשבים, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת המאפשרת 
למשתמשים רשומים לתקשר אחד עם השני לדון ולעסוק 

בנסיעות משותפות ושיתוף נסיעות; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    

        

ה' תמוז תשע"ז - 81829/06/2017



Trade Mark No. 283033 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHAGRIR GROUP VEHICLE SERVICES LTD. שם: קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shnitzer, Gotlieb, Samet & Co.

Address: 7 Menachem Begin, Ramat Gan, 5268102, 
Israel

שם: שניצר, גוטליב, סאמט ושות'

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 5268102, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Road & Towing Services; all included in class 39. שירותי דרך וגרירה; הנכללים כולם בסוג 39.                   

ה' תמוז תשע"ז - 81929/06/2017



جیندیفرا

Trade Mark No. 283034 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilead Sciences Ireland UC

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely antiviral 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious 
conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV infection; all included in class 5.

תכשירים רפואיים, דהיינו, תכשירים רפואיים אנטי ויראליים; 
תכשירים רפואיים לטיפול במחלות מדבקות תכשירים רפואיים 
לטיפול בנגיף האיידס; הנכללים כולם בסוג 5.                         
                                                                                    

                                                              

ה' תמוז תשע"ז - 82029/06/2017



ג'נדברה

Trade Mark No. 283035 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilead Sciences Ireland UC

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely antiviral 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious 
conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV infection; all included in class 5.

תכשירים רפואיים, דהיינו, תכשירים רפואיים אנטי ויראליים; 
תכשירים רפואיים לטיפול במחלות מדבקות תכשירים רפואיים 
לטיפול בנגיף האיידס; הנכללים כולם בסוג 5.                         
                                                                                    

                                                              

ה' תמוז תשע"ז - 82129/06/2017



Джендевра
Trade Mark No. 283036 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilead Sciences Ireland UC

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely antiviral 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious 
conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV infection; all included in class 5.

תכשירים רפואיים, דהיינו, תכשירים רפואיים אנטי ויראליים; 
תכשירים רפואיים לטיפול במחלות מדבקות תכשירים רפואיים 
לטיפול בנגיף האיידס; הנכללים כולם בסוג 5.                         
                                                                                    

                                                              

ה' תמוז תשע"ז - 82229/06/2017



Trade Mark No. 283045 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHAGRIR GROUP VEHICLE SERVICES LTD. שם: קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shnitzer, Gotlieb, Samet & Co.

Address: 7 Menachem Begin, Ramat Gan, 5268102, 
Israel

שם: שניצר, גוטליב, סאמט ושות'

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 5268102, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Bodywork and painting garage services; all included 
in class 37.

שירותי מוסכי פחחות וצבע; הנכללים כולם בסוג 37.               
                      

ה' תמוז תשע"ז - 82329/06/2017



MOLET

Trade Mark No. 283047 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ariel Liberson שם: אריאל ליברסון

Address: 35 Zamanhof, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : זמנהוף 35, תל אביב, ישראל

Name: Eli Saar שם: אלי סער

Address: 8 Viktor Hugo, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : ויקטור הוגו 8, תל אביב, ישראל

Name: Asaf Etzion שם: אסף עציון

Address: 4 Shimon Ben Shatach, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : שמעון בן שטח 4, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: (Bar Kochva St.23 (V Tower, 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: 20 סוג: 20

Furniture; Bed frames; bedroom furniture; beds; book 
rests [furniture]; bookcases; chairs [seats]; 
cupboards; cushions; desks; dressing tables; 
entertainment centers [furniture]; furniture shelves; 
hat stands; mirrors [furniture]; tables; tea tables; 
works of art made of wood; sofas; armchairs; trestles 
[furniture]; chests of drawers; coatstands.

ריהוט; מסגרות למיטות; ריהוט לחדר שינה; מיטות; מחזיקי 
ספרים (ריהוט); כונניות ספרים; מושבים; ארונות קירור; כרים; 
שולחן משרדי; שולחנות איפור; ריהוט למערכות בידור; מדפי 

ריהוט; מתלי כובעים; מראות כפריטי ריהוט; שולחנות; שולחנות 
תה; יצירות אמנות עשויות עץ; ספות; כורסאות; כני שולחן 

(ריהוט); שידות מגירות; קולבים למעילים.                             
                                          

ה' תמוז תשע"ז - 82429/06/2017



Trade Mark No. 283048 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; Bed frames; bedroom furniture; beds; book 
rests [furniture]; bookcases; chairs [seats]; 
cupboards; cushions; desks; dressing tables; 
entertainment centers [furniture]; furniture shelves; 
hat stands; mirrors [furniture]; tables; tea tables; 
works of art made of wood; sofas; armchairs; trestles 
[furniture]; chests of drawers; coatstands.

ריהוט; מסגרות למיטות; ריהוט לחדר שינה; מיטות; מחזיקי 
ספרים (ריהוט); כונניות ספרים; מושבים; ארונות קירור; כרים; 
שולחן משרדי; שולחנות איפור; ריהוט למערכות בידור; מדפי 

ריהוט; מתלי כובעים; מראות כפריטי ריהוט; שולחנות; שולחנות 
תה; יצירות אמנות עשויות עץ; ספות; כורסאות; כני שולחן 

(ריהוט); שידות מגירות; קולבים למעילים.                             
                                          

ה' תמוז תשע"ז - 82529/06/2017



Ownersבעלים

Name: Ariel Liberson שם: אריאל ליברסון

Address: 35 Zamanhof, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : זמנהוף 35, תל אביב, ישראל

Name: Eli Saar שם: אלי סער

Address: 8 Viktor Hugo, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : ויקטור הוגו 8, תל אביב, ישראל

Name: Asaf Etzion שם: אסף עציון

Address: 4 Shimon Ben Shatach, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : שמעון בן שטח 4, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: (Bar Kochva St.23 (V Tower, Bnei Barak, 
5126002, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, 
ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 82629/06/2017



ArcticLine

Trade Mark No. 283052 מספר סימן

Application Date 22/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 
55432-5604, U.S.A.

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters and parts and fittings thereof in class 10 קטטרים וחלקים ומתאמים בעבורם, בסוג 10                         
      

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

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

U.S.A., 18/09/2015, No. 86/761,584 ארה"ב, 18/09/2015, מספר 86/761,584

Class: 10 סוג: 10

ה' תמוז תשע"ז - 82729/06/2017



Trade Mark No. 283057 מספר סימן

Application Date 22/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LADY COMFORT (88) LTD. שם: ליידי קומפורט (88) בע"מ

Address: 6 Yosef Sapir Street, Rishon LeZion, Israel כתובת : רח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: HISCHFELD NIZRI RITER

Address: 2 Hatidhar, P.O.B. 4063, Ra'anana, 4366504, 
Millennium Hosue 5th Floor, Israel

שם: הירשפלד ניזרי רייטר עו"ד

כתובת : התדהר 2, ת.ד. 4063, רעננה, 4366504, בית 
המילניום (קומה 5), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of footwear; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.                             

ה' תמוז תשע"ז - 82829/06/2017



Trade Mark No. 283062 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, medicines, dietetic 
substances adapted for medical use, dietetic foods 
adapted for medical purposes, nutritional additives 
for medical purposes, vitamin preparations, 
preparations of trace elements, mineral food 
supplements, bacterial preparations for medical use.

תכשירי רוקחות, תרופות, חומרים דיאטטיים המותאמים 
לשימוש רפואי, מזונות דיאטטיים המותאמים לשימושים 

רפואיים, תוספי תזונה לשימושים רפואיים, תכשירי ויטמינים, 
תכשירי יסודות קורט, תוספי מזון מינרליים, תכשירים 

בקטריאליים לשימוש רפואי.                                               
                                                                                    

      

ה' תמוז תשע"ז - 82929/06/2017



Trade Mark No. 283063 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments.

התקנים ומכשירים לניתוח, רפואיים, דנטליים ווטרינריים.
                             

ה' תמוז תשע"ז - 83029/06/2017



Trade Mark No. 283064 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research services in the field of pharmaceuticals. שירותי מחקר בתחום של תכשירי רוקחות.                           
    

ה' תמוז תשע"ז - 83129/06/2017



Trade Mark No. 283070 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZPH "ARGO" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Address: ul. Wiejska 16, Łańcut, 37-100, Poland

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: 30 סוג: 30

Candy, Chocolate candies, Filled Candies, Fruit 
jellies, Pralines, Pastilles [confectionery], Fondants 
[confectionery], Confectionery, Confectionery for 
decorating Christmas trees, Lollipops, Sweetmeats; 
all included in class 30.

ממתקים, ממתקי שוקולד, ממתקים ממולאים, מקפאי פירות, 
פרלינים, טבליות מציצה (דברי מתיקה), פונדן (דברי מתיקה), 
דברי מתיקה, דברי מתיקה לקישוט עצי חג המולד, סוכריות על 
מקל, סוכריות; הנכללים כולם בסוג 30.                                 

                                

Class: 35 סוג: 35

Retail and Wholesale services in relation to Candy, 
Chocolate candies, Filled Candies, Fruit jellies, 
Pralines, Pastilles [confectionery], Fondants 
[confectionery], Confectionery, Confectionery for 
decorating Christmas trees, Lollipops, Sweetmeats; 
Sale via the Internet (on-line), Mail order retail 
services connected with mentioned goods, Sales 
promotion, Advertising and marketing, Trade show 
and exhibition services, Arranging of trade fairs; all 
included in class 35.

שירותי קמעונות וסיטונות בהקשר לממתקים, ממתקי שוקולד, 
ממתקים ממולאים, מקפאי פירות, פרלינים, טבליות מציצה 
(דברי מתיקה), פונדן (דברי מתיקה), דברי מתיקה, דברי 
מתיקה לקישוט עצי חג המולד, סוכריות על מקל, סוכריות; 
מכירות דרך האינטרנט (אונליין), שירות הזמנות דואר בקשר 
לטובין הנ"ל, קידום מכירות, פרסום ושיווק, שירותי ירידי מסחר 
ותערוכות, ארגון ירידי מסחר; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                                                                    
                                                                                    

                          

ה' תמוז תשע"ז - 83229/06/2017



Trade Mark No. 283071 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bulk pharmaceutical chemicals and fine chemicals 
for use in the manufacture of pharmaceuticals; 
chemicals and chemical preparations for use in the 
manufacture of pharmaceuticals.

כימיקלים בצובר לרוקחות וכימיקלים מורכבים לשימוש בייצורם 
של תכשירי רוקחות; כימיקלים ותכשירים כימיים לשימוש 

בייצורם של תכשירי רוקחות.
                                                                                     

        

ה' תמוז תשע"ז - 83329/06/2017



Trade Mark No. 283072 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים.             

                                                                  

ה' תמוז תשע"ז - 83429/06/2017



Trade Mark No. 283073 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1319184 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, medicines, dietetic 
substances adapted for medical use, dietetic foods 
adapted for medical purposes, nutritional additives 
for medical purposes, vitamin preparations, 
preparations of trace elements, mineral food 
supplements, bacterial preparations for medical use.

תכשירי רוקחות, תרופות, חומרים דיאטטיים המותאמים 
לשימוש רפואי, מזונות דיאטטיים המותאמים לשימושים 

רפואיים, תוספי תזונה לשימושים רפואיים, תכשירי ויטמינים, 
תכשירי יסודות קורט, תוספי מזון מינרליים, תכשירים 

בקטריאליים לשימוש רפואי.                                               
                                                                                    

      

ה' תמוז תשע"ז - 83529/06/2017



Trade Mark No. 283074 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application; computer application software; computer 
software.

תוכנה הניתנת להורדה ליישום נייד; תוכנת יישום למחשב; 
תוכנת מחשב.                                                                 

                              

ה' תמוז תשע"ז - 83629/06/2017



Trade Mark No. 283075 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1319184 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments.       

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים 
ולריפוי וטרינרי.

ה' תמוז תשע"ז - 83729/06/2017



Trade Mark No. 283076 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, books, hand-outs, 
workbooks, and journals, featuring information 
regarding allergies, the treatment thereof, and patient 
services for allergies.

פרסומים מודפסים, דהיינו, ספרים, פרסומים לחלוקה ללא 
תמורה, מחברות וז'ורנלים, הכוללים מידע בעניין אלרגיות, 

הטיפול בהן ושירותים לפציינטים הסובלים מאלרגיה.               
                                

ה' תמוז תשע"ז - 83829/06/2017



Trade Mark No. 283077 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management of business affairs or commercial 
function of an industrial or commercial enterprise, 
including personnel recruitment, personnel 
management consultancy and accounting services, 
business and marketing research, all  in the field of 
pharmaceuticals.

ניהול עניינים עסקיים או פונקציה מסחרית של מיזם תעשייתי 
או מסחרי, לרבות גיוס עובדים, ייעוץ בנושא של ניהול עובדים 
ושירותי חשבות, מחקר עסקי ושיווקי, כולם בתחום של תכשירי 
רוקחות.                                                                         
                                                                                    

              

ה' תמוז תשע"ז - 83929/06/2017



Trade Mark No. 283078 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1319184 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research services in the field of pharmaceuticals. שירותי מחקר בתחום של תכשירי רוקחות.                           
    

ה' תמוז תשע"ז - 84029/06/2017



Trade Mark No. 283079 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Consulting services in the field of pharmaceuticals. שירותי ייעוץ בתחום של תכשירי רוקחות.                             
    

ה' תמוז תשע"ז - 84129/06/2017



Trade Mark No. 283086 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bulk pharmaceutical chemicals and fine chemicals 
for use in the manufacture of pharmaceuticals; 
chemicals and chemical preparations for use in the 
manufacture of pharmaceuticals.

כימיקלים בצובר לרוקחות וכימיקלים מורכבים לשימוש בייצורם 
של תכשירי רוקחות; כימיקלים ותכשירים כימיים לשימוש 

בייצורם של תכשירי רוקחות.                                               
                                                

ה' תמוז תשע"ז - 84229/06/2017



Trade Mark No. 283087 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים.             

                                                              

ה' תמוז תשע"ז - 84329/06/2017



Trade Mark No. 283088 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, medicines, dietetic 
substances adapted for medical use, dietetic foods 
adapted for medical purposes, nutritional additives 
for medical purposes, vitamin preparations, 
preparations of trace elements, mineral food 
supplements, bacterial preparations for medical use.

תכשירי רוקחות, תרופות, חומרים דיאטטיים המותאמים 
לשימוש רפואי, מזונות דיאטטיים המותאמים לשימושים 

רפואיים, תוספי תזונה לשימושים רפואיים, תכשירי ויטמינים, 
תכשירי יסודות קורט, תוספי מזון מינרליים, תכשירים 

בקטריאליים לשימוש רפואי.                                               
                                                                                    

      

ה' תמוז תשע"ז - 84429/06/2017



Trade Mark No. 283089 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application; computer application software; computer 
software.

תוכנה הניתנת להורדה ליישום נייד; תוכנת יישום למחשב; 
תוכנת מחשב.

                                                                                     
          

ה' תמוז תשע"ז - 84529/06/2017



Trade Mark No. 283090 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments.     

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים 
ולריפוי וטרינרי

ה' תמוז תשע"ז - 84629/06/2017



Trade Mark No. 283091 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sitton Design Studio Ltd. שם: סיטון סטודיו לעיצוב בע"מ

Address: 3 HaIzamel St., P.O.B. 2124, NES ZIYYONA, 
7412002, Israel

כתובת : האיזמל 3, ת.ד. 2124, נס ציונה, 7412002, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Adv.

Address: P.O.B. 6181, Hertzelia, 4616002, Israel

שם: פרל  עורכי דין

כתובת : ת.ד. 6181, הרצליה, 4616002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Point-of-purchase displays; sales counters; display 
cabinets; display counters; display boards; display 
stands; display tables; display cases; display cases 
for merchandise; showcases; all included in class 20.

תצוגות נקודות מכירה; דלפקים לשימוש בעמדות מכירה; 
ארוניות תצוגה; דלפקי תצוגה; לוחות תצוגה; מדפי תצוגה; 

שולחנות תצוגה; תיבות תצוגה; תיבות תצוגה לסחורות; תיבות 
תצוגה שקופות; הנכללים בסוג 20.                                       

        

Class: 35 סוג: 35

Rental of sales stands; Sale of sales stands; all 
included in class 35.

השכרת דוכני מכירה; מכירת דוכני מכירה; הנכללים בסוג 35.   
                                 

ה' תמוז תשע"ז - 84729/06/2017



Trade Mark No. 283094 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adaptedfor 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; absorbent cotton; absorbent wadding; 
adhesive bands for medical purposes; adhesive 
plaster; adhesive tapes for medical purposes; air 
freshening preparations; air purifying preparations; 
air deodorizing preparations; albuminous foodstuffs 
and preparations for medical purposes; albuminous 
milk for medical purposes; animal washes; antiseptic 
cotton; antiseptics; balms for medical purposes; 
hygienic bandages; menstruation bandages; 
bandages for dressings; therapeutic preparations for 
the bath; bath preparations for medical purposes; 
bath salts for medical purposes; oxygen baths; salts 
for mineral water baths; belts for sanitary napkins 
[towels]; bracelets for medical purposes; breast-
nursing pads; medicated candies; capsules for 
medicines; capsules for pharmaceutical purposes; 
chewing gum for medical purposes; antiparasitic 
collars for animals; medicated confectionery; contact 
lens disinfecting, rinsing, storing and cleaning 
preparations; lubricants and solutions for and/or for 
use with contact lenses; chemical contraceptives; 
corn remedies; corn rings for the feet; cotton for 
medical purposes; court plaster; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; deodorants, other 
than for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles; detergents for medical 
purposes; dietetic foods, substances and beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods for 
medical use; dietetic substances for medical use; 
disinfectants for hygiene purposes; dog lotions; dog 
washes; repellents for dogs; medicinal drinks; eye-
washes; first-aid boxes [filled]; fly catching adhesives; 
fly catching paper; fly destroying preparations; fly 
glue; remedies for foot perspiration; gauze for 
dressings; germicides; cedar woodfor use as an 
insect repellent; greases for medical purposes; 
medicinal infusions; insect repellents; insecticides; 
petroleum jelly for medical purposes; menstruation 
knickers; sanitary knickers; lacteal flour [for babies]; 
lactose for medical purposes; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; lotions for 

תכשירים רוקחים ווטרינאריים; תכשירים סניטאריים למטרות 
רפואיות; מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי או 
וטרינרי, מזון לתינוקות; תוספים תזונתיים לבני אדם ובעלי 

חיים; פלסטרים, חומרים לחבישה; חומר למילוי שיניים; שעווה 
דנטאלית; משחות שיניים; תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; צמר גפן סופג; רפידות סופגות; רצועות 
דביקות למטרות רפואיות; פלסטרים דביקים; סרטים דביקים 
למטרות רפואיות; תכשירים לרענון אוויר; תכשירים לטיהור 
אוויר; תכשירים להפגת ריחות; מזונות ותכשירים אלבומיניים 
למטרות רפואיות; חלב אלבומיני למטרות רפואיות; תרחיצים 
לבעלי חיים; חומרי חיטוי; שרפים למטרות רפואיות; תחבושות 

היגייניות; תחבושות ווסת; תחבושות לחבישה; תכשירים 
תרפויטיים לאמבט; תכשירים לאמבט למטרות רפואיות; מלחי 
אמבט למטרות רפואיות; אמבטיות חמצן; מלח לאמבטיות מים 
מינראליים; חגורות למטפחת סניטאריות [מגבות]; צמידים 

למטרות רפואיות; רפידות הנקה; ממתקים רפואיים; קפסולות 
לתרופות; קפסולות למטרות רוקחיות; גומי לעיסה למטרות 
רפואיות; קולרים נגד טפילים לבעלי חיים; דברי מתיקה 

תרופתיים; תכשירי חיטוי, שטיפה, אחסון וניקוי עדשות מגע; 
חומרי סיכה ותמיסות ל ו/או לשימוש עם עדשות מגע; אמצעי 
מניעה כימיים; רפואות ליבלת; טבעות יבלת לרגליים; צמר גפן 
למטרות רפואיות; פלסטר קורט; תכשירים רפואיים לטיפול 
בקשקשים; דאודורנטים, אחרים מאשר לשימוש בני אדם או 
לבעלי חיים; דאודורנטים לדברי הלבשה וטקסטילים; תכשירי 
ניקוי למטרות רפואיות; מזונות, חומרים ומשקאות דיאטטיים 
המותאמים למטרות רפואיות; מזונות דיאטטיים לשימוש 

רפואי;חומריםדיאטטיים לשימוש רפואי;חומרי חיטוי למטרות 
היגייניות; תרחצי כלבים; חומרי שטיפה לכלבים; חומרים דוחי 

טפילים לכלבים; שתייה תרופתית; חומרי רחיצת עיניים; 
קופסאות עזרה ראשונה [מולאות]; חומרים דביקים ללכידת 

מעופפים; נייר ללכידת מעופפים; תכשירים להשמדת מעופפים; 
דבק מעופפים; רפואות להזעה ברגליים; גאזות לחבישה; קוטלי 
חיידקים; עץ ארז לשימוש כדוחה חרקים; שומנים למטרות 
רפואיות; עירויים רפואיים; דוחי חרקים; קוטלי חרקים; גילי 

פטרוליום למטרות רפואיות; תחתוני ווסת; תחתונים סניטאריים; 
אבקה חלבית [לתינוקות]; לקטו למטרות רפואיות; מגבונים 

המוספגים בתרחיצים רפואיים;תרחיצים למטרות 
רפואיות;תרחיצים למטרות וטרינאריות;לכסניות;משקאות חלב 
שעורה למטרות רפואיות; אלכוהול רפואי; עשבים תרופתיים; 
שמנים תרופתיים; תה תרופתי; נרתיקים תרופתיים [ניידים] 
[ממולאים]; תרופות למטרות בני אדם; פדים לווסת; טמפונים 
לווסת; מנתול; משחות; תוספי מזן מינראלי; נייר חסין עש; 
תכשירים חסיני עש; חומרי שטיפת פה תרופתיים; בוץ 

לאמבטיות; מפיות לאי שליטה על הסוגרים; תוספים מזינים 
למטרות רפואיות; תחתונים סניטאריים; מפיות סניטאריות; 
פדים סניטאריים; מכנסיים סניטאריים; מכנסיים סופגים לאי 

שליטה על הסוגרים; שרוולי מכנסיים פנימיים; משמידי טפילים; 
כדורים למטרות רפואיות; תכשירים כימיים לאבחנת הריון; תה 

ה' תמוז תשע"ז - 84829/06/2017



 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

pharmaceutical purposes; lotions for veterinary 
purposes; lozenges; malted milk beverages for 
medical purposes; medicinal alcohol; medicinal 
herbs; medicinal oils; medicinal tea; medicine cases 
[portable] [filled]; medicines for human purposes; 
menstruation pads; menstruation tampons; menthol; 
ointments; mineral food-supplements; mothproofing 
paper; mothproofing
preparations; medicated mouthwashes; mud for 
baths; napkins for incontinents; nutritional additives 
for medical purposes; sanitary panties; sanitary 
napkins; sanitary pads; sanitary pants; pants, 
absorbent, for incontinents; panty liners; 
parasiticides; pills for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; reducing tea for medical purposes; 
remedies for perspiration; royal jelly dietary 
supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; 
sanitary towels; pharmaceutical preparations for 
skincare; smelling salts; sterilising preparations; 
sunburn ointments; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; syrups for pharmaceutical 
purposes; vitamin preparations; cotton sticks for 
medical purposes; sun blocks for medical purposes; 
poultices; compresses; poultices and/or compresses 
for lowering body temperature or for the relief of fever 
or headache; dressings [medical]; drugs for medical 
purposes; febrifuges; herb teas for medical use; 
mustard poultices; medical preparations for slimming 
purposes; dietary fibre; dietary supplements for 
animals; babies' napkin-paints [diaper-pants]; 
diapers; diaper-pants; nutritional supplements; cod-
liver oil; slimming pills; pastilles for pharmaceutical 
purposes; pearl powder for medical purposes; 
personal sexual lubricants; pollen dietary 
supplements; protein dietary supplements; protein 
dietary supplements for animals; propolis dietary 
supplements.

מפחית למטרות רפואיות; רפואות להזעה; תוספי מזון מלכות 
דיאטטיים; מזון מלכות למטרות רוקחיות; מגבות סניטאריות; 

תכשירים רוקחים לטיפול בעור; מלחים מריחים; תכשירי עיקור; 
משחות לכוויות שמש; תכשירי כוויות שמש למטרות רפואיות; 
סירופים למטרות רפואיות; תכשירי ויטמין; מקלות צמר גפן 
למטרות רפואיות; קרם שיזוף למטרות רפואיות; רטיות; 

קומפרסים; רטיות ו/או קומפרסים להורדת טמפרטורת הגוף 
להקלה על חום או כאבי ראש; חבישות [רפואי]; סמים למטרות 
רפואיות; תרופות להורדת חום; תה צמחים לשימוש רפואי; 
רטיות חרדל; תכשירים רפואיים למטרות הרזיה; סיבים 
דיאטטיים; תוספים דיאטטיים לבעלי חיים; מפיות-מכנס 
לתינוקות [מכנסי-חיתול]; חיתולים; מכנסי חיתול; תוספים 

מזינים; שמן כבד-דג קוד; כדורי הרזיה; טבליות מציצה למטרות 
רוקחיות; אבקת פנינים למטרות רפואיות; חומרי סיכה 

סקסואליים אישיים; תוספי אבקת פרחים תזונתיים; תוספי 
פרוטאין תזונתיים; תוספי פרוטאין תזונתיים לבעלי חיים; תוספי 
פרופוליס תזונתיים.                                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ה' תמוז תשע"ז - 84929/06/2017



Trade Mark No. 283102 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, books, hand-outs, 
workbooks, and journals, featuring information 
regarding allergies, the treatment thereof, and patient 
services for allergies.

פרסומים מודפסים, דהיינו, ספרים, פרסומים לחלוקה ללא 
תמורה, מחברות וז'ורנלים, הכוללים מידע בעניין אלרגיות, 

הטיפול בהן ושירותים לפציינטים הסובלים מאלרגיה.               
                                

ה' תמוז תשע"ז - 85029/06/2017



Trade Mark No. 283103 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management of business affairs or commercial 
function of an industrial or commercial enterprise, 
including personnel recruitment, personnel 
management consultancy and accounting services, 
business and marketing research, all  in the field of 
pharmaceuticals.

ניהול עניינים עסקיים או פונקציה מסחרית של מיזם תעשייתי 
או מסחרי, לרבות גיוס עובדים, ייעוץ בנושא של ניהול עובדים 
ושירותי חשבות, מחקר עסקי ושיווקי, כולם בתחום של תכשירי 
רוקחות.                                                                         
                                                                                    

            

ה' תמוז תשע"ז - 85129/06/2017



Trade Mark No. 283104 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research services in the field of pharmaceuticals.
שירותי מחקר בתחום של תכשירי רוקחות.

                           

ה' תמוז תשע"ז - 85229/06/2017



Trade Mark No. 283105 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Consulting services in the field of pharmaceuticals. שירותי ייעוץ בתחום של תכשירי רוקחות.                             
    

ה' תמוז תשע"ז - 85329/06/2017



Trade Mark No. 283110 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adaptedfor 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; absorbent cotton; absorbent wadding; 
adhesive bands for medical purposes; adhesive 
plaster; adhesive tapes for medical purposes; air 
freshening preparations; air purifying preparations; 
air deodorizing preparations; albuminous foodstuffs 
and preparations for medical purposes; albuminous 
milk for medical purposes; animal washes; antiseptic 
cotton; antiseptics; balms for medical purposes; 
hygienic bandages; menstruation bandages; 
bandages for dressings; therapeutic preparations for 
the bath; bath preparations for medical purposes; 
bath salts for medical purposes; oxygen baths; salts 
for mineral water baths; belts for sanitary napkins 
[towels]; bracelets for medical purposes; breast-
nursing pads; medicated candies; capsules for 
medicines; capsules for pharmaceutical purposes; 
chewing gum for medical purposes; antiparasitic 
collars for animals; medicated confectionery; contact 
lens disinfecting, rinsing, storing and cleaning 
preparations; lubricants and solutions for and/or for 
use with contact lenses; chemical contraceptives; 
corn remedies; corn rings for the feet; cotton for 
medical purposes; court plaster; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; deodorants, other 
than for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles; detergents for medical 
purposes; dietetic foods, substances and beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods for 
medical use; dietetic substances for medical use; 
disinfectants for hygiene purposes; dog lotions; dog 
washes; repellents for dogs; medicinal drinks; eye-
washes; first-aid boxes [filled]; fly catching adhesives; 
fly catching paper; fly destroying preparations; fly 
glue; remedies for foot perspiration; gauze for 
dressings; germicides; cedar woodfor use as an 
insect repellent; greases for medical purposes; 

תכשירים רוקחים ווטרינאריים; תכשירים סניטאריים למטרות 
רפואיות; מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי או 
וטרינרי, מזון לתינוקות; תוספים תזונתיים לבני אדם ובעלי 

חיים; פלסטרים, חומרים לחבישה; חומר למילוי שיניים; שעווה 
דנטאלית; משחות שיניים; תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; צמר גפן סופג; רפידות סופגות; רצועות 
דביקות למטרות רפואיות; פלסטרים דביקים; סרטים דביקים 
למטרות רפואיות; תכשירים לרענון אוויר; תכשירים לטיהור 
אוויר; תכשירים להפגת ריחות; מזונות ותכשירים אלבומיניים 
למטרות רפואיות; חלב אלבומיני למטרות רפואיות; תרחיצים 
לבעלי חיים; חומרי חיטוי; שרפים למטרות רפואיות; תחבושות 

היגייניות; תחבושות ווסת; תחבושות לחבישה; תכשירים 
תרפויטיים לאמבט; תכשירים לאמבט למטרות רפואיות; מלחי 
אמבט למטרות רפואיות; אמבטיות חמצן; מלח לאמבטיות מים 
מינראליים; חגורות למטפחת סניטאריות [מגבות]; צמידים 

למטרות רפואיות; רפידות הנקה; ממתקים רפואיים; קפסולות 
לתרופות; קפסולות למטרות רוקחיות; גומי לעיסה למטרות 
רפואיות; קולרים נגד טפילים לבעלי חיים; דברי מתיקה 

תרופתיים; תכשירי חיטוי, שטיפה, אחסון וניקוי עדשות מגע; 
חומרי סיכה ותמיסות ל ו/או לשימוש עם עדשות מגע; אמצעי 
מניעה כימיים; רפואות ליבלת; טבעות יבלת לרגליים; צמר גפן 
למטרות רפואיות; פלסטר קורט; תכשירים רפואיים לטיפול 
בקשקשים; דאודורנטים, אחרים מאשר לשימוש בני אדם או 
לבעלי חיים; דאודורנטים לדברי הלבשה וטקסטילים; תכשירי 
ניקוי למטרות רפואיות; מזונות, חומרים ומשקאות דיאטטיים 

המותאמים למטרות רפואיות; מזונות דיאטטיים לשימוש רפואי; 
חומרים דיאטטיים לשימוש רפואי; חומרי חיטוי למטרות 

היגייניות; תרחצי כלבים; חומרי שטיפה לכלבים; חומרים דוחי 
טפילים לכלבים; שתייה תרופתית; חומרי רחיצת עיניים; 

קופסאות עזרה ראשונה [מולאות]; חומרים דביקים ללכידת 
מעופפים; נייר ללכידת מעופפים; תכשירים להשמדת מעופפים; 
דבק מעופפים; רפואות להזעה ברגליים; גאזות לחבישה; קוטלי 
חיידקים; עץ ארז לשימוש כדוחה חרקים; שומנים למטרות 
רפואיות; עירויים רפואיים; דוחי חרקים; קוטלי חרקים; גילי 

פטרוליום למטרות רפואיות; תחתוני ווסת; תחתונים סניטאריים; 
אבקה חלבית [לתינוקות]; לקטו למטרות רפואיות; מגבונים 

המוספגים בתרחיצים רפואיים; תרחיצים למטרות 
רפואיות;תרחיצים למטרות וטרינאריות; לכסניות; משקאות חלב 
שעורה למטרות רפואיות; אלכוהול רפואי; עשבים תרופתיים; 
שמנים תרופתיים; תה תרופתי; נרתיקים תרופתיים [ניידים] 
[ממולאים]; תרופות למטרות בני אדם; פדים לווסת; טמפונים 
לווסת; מנתול; משחות; תוספי מזן מינראלי; נייר חסין עש; 
תכשירים חסיני עש; חומרי שטיפת פה תרופתיים; בוץ 
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 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

medicinal infusions; insect repellents; insecticides; 
petroleum jelly for medical purposes; menstruation 
knickers; sanitary knickers; lacteal flour [for babies]; 
lactose for medical purposes; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; lotions for 
pharmaceutical purposes; lotions for veterinary 
purposes; lozenges; malted milk beverages for 
medical purposes; medicinal alcohol; medicinal 
herbs; medicinal oils; medicinal tea; medicine cases 
[portable] [filled]; medicines for human purposes; 
menstruation pads; menstruation tampons; menthol; 
ointments; mineral food-supplements; mothproofing 
paper; mothproofing
preparations; medicated mouthwashes; mud for 
baths; napkins for incontinents; nutritional additives 
for medical purposes; sanitary panties; sanitary 
napkins; sanitary pads; sanitary pants; pants, 
absorbent, for incontinents; panty liners; 
parasiticides; pills for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; reducing tea for medical purposes; 
remedies for perspiration; royal jelly dietary 
supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; 
sanitary towels; pharmaceutical preparations for 
skincare; smelling salts; sterilising preparations; 
sunburn ointments; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; syrups for pharmaceutical 
purposes; vitamin preparations; cotton sticks for 
medical purposes; sun blocks for medical purposes; 
poultices; compresses; poultices and/or compresses 
for lowering body temperature or for the relief of fever 
or headache; dressings [medical]; drugs for medical 
purposes; febrifuges; herb teas for medical use; 
mustard poultices; medical preparations for slimming 
purposes; dietary fibre; dietary supplements for 
animals; babies' napkin-paints [diaper-pants]; 
diapers; diaper-pants; nutritional supplements; cod-
liver oil; slimming pills; pastilles for pharmaceutical 
purposes; pearl powder for medical purposes; 
personal sexual lubricants; pollen dietary 
supplements; protein dietary supplements; protein 
dietary supplements for animals; propolis dietary 
supplements.

לאמבטיות; מפיות לאי שליטה על הסוגרים; תוספים מזינים 
למטרות רפואיות; תחתונים סניטאריים; מפיות סניטאריות; 
פדים סניטאריים; מכנסיים סניטאריים; מכנסיים סופגים לאי 

שליטה על הסוגרים; שרוולי מכנסיים פנימיים; משמידי טפילים; 
כדורים למטרות רפואיות; תכשירים כימיים לאבחנת הריון; תה 
מפחית למטרות רפואיות; רפואות להזעה; תוספי מזון מלכות 
דיאטטיים; מזון מלכות למטרות רוקחיות; מגבות סניטאריות; 

תכשירים רוקחים לטיפול בעור; מלחים מריחים; תכשירי עיקור; 
משחות לכוויות שמש; תכשירי כוויות שמש למטרות רפואיות; 
סירופים למטרות רפואיות; תכשירי ויטמין; מקלות צמר גפן 
למטרות רפואיות; קרם שיזוף למטרות רפואיות; רטיות; 

קומפרסים; רטיות ו/או קומפרסים להורדת טמפרטורת הגוף 
להקלה על חום או כאבי ראש; חבישות [רפואי]; סמים למטרות 
רפואיות; תרופות להורדת חום; תה צמחים לשימוש רפואי; 
רטיות חרדל; תכשירים רפואיים למטרות הרזיה; סיבים 
דיאטטיים; תוספים דיאטטיים לבעלי חיים; מפיות-מכנס 
לתינוקות [מכנסי-חיתול]; חיתולים; מכנסי חיתול; תוספים 

מזינים; שמן כבד-דג קוד; כדורי הרזיה; טבליות מציצה למטרות 
רוקחיות; אבקת פנינים למטרות רפואיות; חומרי סיכה 

סקסואליים אישיים; תוספי אבקת פרחים תזונתיים; תוספי 
פרוטאין תזונתיים; תוספי פרוטאין תזונתיים לבעלי חיים; תוספי 
פרופוליס תזונתיים.                                                          
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HELLO KITTY

Trade Mark No. 283119 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adaptedfor 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; absorbent cotton; absorbent wadding; 
adhesive bands for medical purposes; adhesive 
plaster; adhesive tapes for medical purposes; air 
freshening preparations; air purifying preparations; 
air deodorizing preparations; albuminous foodstuffs 
and preparations for medical purposes; albuminous 
milk for medical purposes; animal washes; antiseptic 
cotton; antiseptics; balms for medical purposes; 
hygienic bandages; menstruation bandages; 
bandages for dressings; therapeutic preparations for 
the bath; bath preparations for medical purposes; 
bath salts for medical purposes; oxygen baths; salts 
for mineral water baths; belts for sanitary napkins 
[towels]; bracelets for medical purposes; breast-
nursing pads; medicated candies; capsules for 
medicines; capsules for pharmaceutical purposes; 
chewing gum for medical purposes; antiparasitic 
collars for animals; medicated confectionery; contact 
lens disinfecting, rinsing, storing and cleaning 
preparations; lubricants and solutions for and/or for 
use with contact lenses; chemical contraceptives; 
corn remedies; corn rings for the feet; cotton for 
medical purposes; court plaster; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; deodorants, other 
than for human beings or for animals; deodorants for 
clothing and textiles; detergents for medical 
purposes; dietetic foods, substances and beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods for 
medical use; dietetic substances for medical use; 
disinfectants for hygiene purposes; dog lotions; dog 
washes; repellents for dogs; medicinal drinks; eye-
washes; first-aid boxes [filled]; fly catching adhesives; 
fly catching paper; fly destroying preparations; fly 
glue; remedies for foot perspiration; gauze for 
dressings; germicides; cedar woodfor use as an 
insect repellent; greases for medical purposes; 
medicinal infusions; insect repellents; insecticides; 
petroleum jelly for medical purposes; menstruation 
knickers; sanitary knickers; lacteal flour [for babies]; 
lactose for medical purposes; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; lotions for 
pharmaceutical purposes; lotions for veterinary 
purposes; lozenges; malted milk beverages for 
medical purposes; medicinal alcohol; medicinal 
herbs; medicinal oils; medicinal tea; medicine cases 
[portable] [filled];  medicines for human purposes; 
menstruation pads; menstruation tampons; menthol; 
ointments; mineral food-supplements; mothproofing 

תכשירים רוקחים ווטרינאריים; תכשירים סניטאריים למטרות 
רפואיות; מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי או 
וטרינרי, מזון לתינוקות; תוספים תזונתיים לבני אדם ובעלי 

חיים; פלסטרים, חומרים לחבישה; חומר למילוי שיניים; שעווה 
דנטאלית; משחות שיניים; תכשירים להשמדת מזיקים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; צמר גפן סופג; רפידות סופגות; רצועות 
דביקות למטרות רפואיות; פלסטרים דביקים; סרטים דביקים 
למטרות רפואיות; תכשירים לרענון אוויר; תכשירים לטיהור 
אוויר; תכשירים להפגת ריחות; מזונות ותכשירים אלבומיניים 
למטרות רפואיות; חלב אלבומיני למטרות רפואיות; תרחיצים 
לבעלי חיים; חומרי חיטוי; שרפים למטרות רפואיות; תחבושות 

היגייניות; תחבושות ווסת; תחבושות לחבישה; תכשירים 
תרפויטיים לאמבט; תכשירים לאמבט למטרות רפואיות; מלחי 
אמבט למטרות רפואיות; אמבטיות חמצן; מלח לאמבטיות מים 
מינראליים; חגורות למטפחת סניטאריות [מגבות]; צמידים 

למטרות רפואיות; רפידות הנקה; ממתקים רפואיים; קפסולות 
לתרופות; קפסולות למטרות רוקחיות; גומי לעיסה למטרות 
רפואיות; קולרים נגד טפילים לבעלי חיים; דברי מתיקה 

תרופתיים; תכשירי חיטוי, שטיפה, אחסון וניקוי עדשות מגע; 
חומרי סיכה ותמיסות ל ו/או לשימוש עם עדשות מגע; אמצעי 
מניעה כימיים; רפואות ליבלת; טבעות יבלת לרגליים; צמר גפן 
למטרות רפואיות; פלסטר קורט; תכשירים רפואיים לטיפול 
בקשקשים; דאודורנטים, אחרים מאשר לשימוש בני אדם או 
לבעלי חיים; דאודורנטים לדברי הלבשה וטקסטילים; תכשירי 
ניקוי למטרות רפואיות; מזונות, חומרים ומשקאות דיאטטיים 
המותאמים למטרות רפואיות; מזונות דיאטטיים לשימוש 

רפואי;חומריםדיאטטיים לשימוש רפואי;חומרי חיטוי למטרות 
היגייניות; תרחצי כלבים; חומרי שטיפה לכלבים; חומרים דוחי 

טפילים לכלבים; שתייה תרופתית; חומרי רחיצת עיניים; 
קופסאות עזרה ראשונה [מולאות]; חומרים דביקים ללכידת 

מעופפים; נייר ללכידת מעופפים; תכשירים להשמדת מעופפים; 
דבק מעופפים; רפואות להזעה ברגליים; גאזות לחבישה; קוטלי 
חיידקים; עץ ארז לשימוש כדוחה חרקים; שומנים למטרות 
רפואיות; עירויים רפואיים; דוחי חרקים; קוטלי חרקים; גילי 

פטרוליום למטרות רפואיות; תחתוני ווסת; תחתונים סניטאריים; 
אבקה חלבית [לתינוקות]; לקטו למטרות רפואיות; מגבונים 

המוספגים בתרחיצים רפואיים;תרחיצים למטרות 
רפואיות;תרחיצים למטרות וטרינאריות;לכסניות;משקאות חלב 
שעורה למטרות רפואיות; אלכוהול רפואי; עשבים תרופתיים; 
שמנים תרופתיים; תה תרופתי; נרתיקים תרופתיים [ניידים] 
[ממולאים]; תרופות למטרות בני אדם; פדים לווסת; טמפונים 
לווסת; מנתול; משחות; תוספי מזן מינראלי; נייר חסין עש; 
תכשירים חסיני עש; חומרי שטיפת פה תרופתיים; בוץ 

לאמבטיות; מפיות לאי שליטה על הסוגרים; תוספים מזינים 
למטרות רפואיות; תחתונים סניטאריים; מפיות סניטאריות; 
פדים סניטאריים; מכנסיים סניטאריים; מכנסיים סופגים לאי 

שליטה על הסוגרים; שרוולי מכנסיים פנימיים; משמידי טפילים; 
כדורים למטרות רפואיות; תכשירים כימיים לאבחנת הריון; תה 
מפחית למטרות רפואיות; רפואות להזעה; תוספי מזון מלכות 
דיאטטיים; מזון מלכות למטרות רוקחיות; מגבות סניטאריות; 

תכשירים רוקחים לטיפול בעור; מלחים מריחים; תכשירי עיקור; 
משחות לכוויות שמש; תכשירי כוויות שמש למטרות רפואיות; 
סירופים למטרות רפואיות; תכשירי ויטמין; מקלות צמר גפן 
למטרות רפואיות; קרם שיזוף למטרות רפואיות; רטיות; 

קומפרסים; רטיות ו/או קומפרסים להורדת טמפרטורת הגוף 
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 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

paper; mothproofing
preparations; medicated mouthwashes; mud for 
baths; napkins for incontinents; nutritional additives 
for medical purposes; sanitary panties; sanitary 
napkins; sanitary pads; sanitary pants; pants, 
absorbent, for incontinents; panty liners; 
parasiticides; pills for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; reducing tea for medical purposes; 
remedies for perspiration; royal jelly dietary 
supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; 
sanitary towels; pharmaceutical preparations for 
skincare; smelling salts; sterilising preparations; 
sunburn ointments; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; syrups for pharmaceutical 
purposes; vitamin preparations; cotton sticks for 
medical purposes; sun blocks for medical purposes; 
poultices; compresses; poultices and/or compresses 
for lowering body temperature or for the relief of fever 
or headache; dressings [medical]; drugs for medical 
purposes; febrifuges; herb teas for medical use; 
mustard poultices; medical preparations for slimming 
purposes; dietary fibre; dietary supplements for 
animals; babies' napkin-paints [diaper-pants]; 
diapers; diaper-pants; nutritional supplements; cod-
liver oil; slimming pills; pastilles for pharmaceutical 
purposes; pearl powder for medical purposes; 
personal sexual lubricants; pollen dietary 
supplements; protein dietary supplements; protein 
dietary supplements for animals; propolis dietary 
supplements.

להקלה על חום או כאבי ראש; חבישות [רפואי]; סמים למטרות 
רפואיות; תרופות להורדת חום; תה צמחים לשימוש רפואי; 
רטיות חרדל; תכשירים רפואיים למטרות הרזיה; סיבים 
דיאטטיים; תוספים דיאטטיים לבעלי חיים; מפיות-מכנס 
לתינוקות [מכנסי-חיתול]; חיתולים; מכנסי חיתול; תוספים 

מזינים; שמן כבד-דג קוד; כדורי הרזיה; טבליות מציצה למטרות 
רוקחיות; אבקת פנינים למטרות רפואיות; חומרי סיכה 

סקסואליים אישיים; תוספי אבקת פרחים תזונתיים; תוספי 
פרוטאין תזונתיים; תוספי פרוטאין תזונתיים לבעלי חיים; תוספי 
פרופוליס תזונתיים.                                                          
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סופרסום
supersom

Trade Mark No. 283136 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DORON ZEMER שם: דורון זמר

Address: D.N. Korazim, Moshav Kahal, 12387, Israel כתובת : ד.נ. כורזים, כחל, 12387, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: Haekaliptus 5 St., Flat No.4, Yokneam Elit, 
2064302, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' האקליפטוס 5, דירה מס' 4, יקנעם עלית, 
2064302, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

printing type; type [numerals and letters]; steel 
letters; printed matter; graphic prints; etchings; 
oleographs; decalcomanias; manifolds [stationery]; 
hectographs; packing [cushioning, stuffing] materials 
of paper or cardboard; adhesives [glues] for 
stationery or household purposes; placards of paper 
or cardboard; greeting cards; musical greeting cards; 
tickets; index cards [stationery]; perforated cards for 
Jacquard looms; files [office requisites]; printed 
timetables; advertisement boards of paper or 
cardboard; clipboards; calendars; sealing wafers; 
stickers [stationery]; announcement cards 
[stationery]; cream containers of paper; stuffing of 
paper or cardboard; mimeograph apparatus and 
machines; paper; copying paper [stationery]; tracing 
patterns; flyers; prospectuses; printed publications; 
paintings [pictures], framed or unframed; 
photographs [printed]; boxes of cardboard or paper; 
hat boxes of cardboard; catalogues; cardboard; 
signboards of paper or cardboard; plans; composing 
frames [printing]; pictures; all included in class 16.

אותיות דפוס; אותיות (מספרים ואותיות); אותיות פלדה; דברי 
דפוס; דפוס גרפי; הדפסי גלופה; הדפסי שמן; העתקות 
תמונות; העתקים משוכפלים (מכשירי כתיבה); הקטוגרף 
(מכונת צילום); חומרי אריזה [ריפוד, מילוי] מנייר או קרטון; 
חומרי הדבקה [דבקים] לשימוש ביתי או משרדי; כרזות מנייר 
או קרטון; כרטיסי ברכה; כרטיסי ברכה מוסיקליים; כרטיסים; 
כרטיסים (מכשירי כתיבה); כרטיסים מנוקבים לנול אריגת 

ז'קארד; כרטסות תיקים (צרכי משרד); לוחות זמנים מודפסים; 
לוחות מודעות מנייר או מקרטון; לוחות עריכה; לוחות שנה; 

מדבקות; מדבקות (מכשירי כתיבה); מודעות (מכשירי כתיבה); 
מיכלי נייר; מילוי מנייר או קרטון; מכונות ומתקני שכפול; נייר; 
נייר העתקה; ניירות העתקה; פליירים; פרוספקטים; פרסומים 

מודפסים; ציורים (תמונות) ממסוגרות או לא ממוסגרות; 
צילומים (מודפסים); קופסאות מקרטון או נייר; קופסות קרטון; 
קטלוגים; קרטון; שלטים מנייר או קרטון; שרטוטים; תבניות 

דפוס (בית דפוס); תמונות; הנכללים כולם בסוג 16.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 35 סוג: 35

organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; dissemination of 
advertising matter; design of advertising materials; 
advertising; advertising by mail order ; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes; on-line advertising on a computer network; 
sales promotion for others; typing; advertising agency 
services; photocopying services; layout services for 
advertising purposes ; demonstration of goods ; radio 
advertising; all included in class 35.

ארגון ירידי סחר למטרות מסחר או שיווק; ארגון תערוכות 
למטרות מסחר או פרסום; הפצת חומרי פרסום; עיצוב חומרים 
פרסומיים; פרסום; פרסום בדיוור; פרסום מוצרים באמצעי 

התקשורת למטרות קמעונאיות; פרסום מקוון ברשת מחשבים; 
קידום מכירות עבור אחרים; שירותי הדפסה; שירותי משרדי 
פרסום; שירותי צילום מסמכים; שירותי תכנון למטרות פרסום; 
תצוגת מוצרים; תשדיר פרסומת; הנכללים כולם בסוג 35.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ה' תמוז תשע"ז - 85829/06/2017



TM go365

Trade Mark No. 283139 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: CAMELOT UK BIDCO LIMITED

Address: 77 Hatton Garden, London, EC1N 8JS, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services namely providing classes and 
workshops in the field of intellectual property 
research

שירותי חינוך, קרי, אספקת שיעורים וסדנאות בתחום מחקר 
קניין רוחני                                                                       

                

Class: 45 סוג: 45

Providing interactive intellectual property information 
and research databases via the internet for 
consultation, legal counseling, trademark screening 
and clearance, competitive and legal research and 
watch service

אספקת מסדי נתונים אינטראקטיביים למידע וחקר קניין רוחני 
באמצעות האינטרנט למטרת התייעצות, ייעוץ משפטי, סינון 
ובדיקת היתכנות סימני מסחר, מחקר עסקי ומשפטי ושירות 

מעקב                                                                             
                              

ה' תמוז תשע"ז - 85929/06/2017



SELYTOR

Trade Mark No. 283140 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), | 
Zweigniederlassung Zürich

Address: Im Tiergarten 7, Zürich, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Fungicides; all included in class 5. קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.      

ה' תמוז תשע"ז - 86029/06/2017



סולידוכס
SOLIDOX

Trade Mark No. 283145 מספר סימן

Application Date 24/02/2016 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

Toothpastes; mouthwash. משחות שיניים; מי פה.       

Class: 21 סוג: 21

Products for dental cleaning; toothbrushes, floss for 
dental purposes.

מוצרים לניקוי דנטלי; מברשות שיניים, חוט לשימוש דנטלי.       
                            

ה' תמוז תשע"ז - 86129/06/2017



Trade Mark No. 283154 מספר סימן

Application Date 24/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOLLANDIA THE SLEEP ENGINEERING 
CENTER INVESTMENTS (1992) LTD.

שם: הולנדיה המרכז להנדסת השינה השקעות (1992)  בע"מ

Address: P.O.B. 610, Sderot, Israel כתובת : ת.ד. 610, שדרות, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, beds, couches, settees, sofas, mattresses, 
cushions, mattress pads, armchairs, mirrors, picture 
frames; all included in class 20.

רהיטים, מיטות, יצועים, דרגשים, ספות, מזרונים, כריות, ריפודי 
מזרון, כורסאות, מראות, מסגרות לתמונות; הנכללים כולם 

בסוג 20.                                          

Class: 35 סוג: 35

Store and chain store services; retail and wholesale 
services; advertising; business management; 
business administration; sale promotion services; 
public relations services; import, export and 
marketing services; business consulting services; 
business information services; on-line sales services; 
services for the provision of commercial information; 
purchase and rental of advertising space; all of the 
aforementioned services mainly relate to cosmetic 
and perfumery products, jewellery, watches, kitchen 
utensils, decorative household products, bags, 
furniture, beds, couches, settees, sofas, mattresses, 
cushions, mattress pads, armchairs, mirrors, picture 
frames; textile products, clothing, footwear and 
headgear; all included in class 35.

שירותי חנויות ורשת חנויות; שירותי קמעונאות וסיטונאות; 
פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; שירותי קידום מכירות; 
שירותי יחסי ציבור; שירותי יבוא, יצוא ושיווק; שירותי ייעוץ 
עסקי; שירותי מידע עסקי; שירותי מכירה מקוונת; שירותי 
אספקת מידע מסחרי; שירותי רכישה והשכרה של שטח 

פרסום; כל השירותים הנזכרים לעיל מתייחסים בעיקר למוצרי 
קוסמטיקה ובישום, תכשיטים, שעונים, מוצרי מטבח, מוצרי 
קישוט לבית, תיקים, רהיטים, מיטות, יצועים, דרגשים, ספות, 
מזרונים, כריות, ריפודי מזרון, כורסאות, מראות, מסגרות 
לתמונות, מוצרי טקסטיל, הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ה' תמוז תשע"ז - 86229/06/2017



Principe

Trade Mark No. 283162 מספר סימן

Application Date 24/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mikkawi for Clothing Co.

Address: Nablus, Nablus, Palestinian Authority

Palestinian

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Belts (clothing), boots, boots for sports, clothing, 
clothing of imitations of leather, clothing of leather, 
coats, footwear, hats, jackets, neckties, overcoats, 
pajamas, ready-made clothing, shirts, shoes, 
singlets, socks, suits, sweaters, tee shirts, topcoats, 
trouser straps, trousers.

חגורות ( בגדים ) , מגפיים , מגפיים בגדי ספורט, בגדים , 
בגדים העשויים מדמויי עור , בגדים העשויים מעור , מעילים , 
נעליים , כובעים, מעילים , עניבות , מעילים , פיג'מות , בגדים 
מוכנים , חולצות, נעליים , אפודות , גרביים , חליפות , סוודרים 
, חולצות טי, מעיל עליון , רצועות מכנסיים , מכנסיים.          

ה' תמוז תשע"ז - 86329/06/2017



Trade Mark No. 283173 מספר סימן

Application Date 25/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: HLEBOZAVOD TIMS EOOD 

Address: ul. Dunav 1 A, Haskovo, 6300, Bulgaria

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: 30 סוג: 30

Pastry confectionary; Biscuits [sweet or savory];  
wholewheat crisps; petit-beurre biscuits; aperitif 
biscuits; crackers; crackers flavoured with spices; 
graham crackers; bagels;  snack foods made from 
corn and in the form of rings; pretzels; soft pretzels;  
cheese curls [snacks];  snacks manufactured from 
muesli; waffles; salted wafer biscuits; cinnamon rolls; 
fruited scones; all included in class 30.

מאפים מתוקים; ביסקוויטים (מתוקים או מלוחים); קרקרים 
מחיטה מלאה; ביסקוויטים פתי-בר; עוגיות אפריטיף; קרקרים; 
קרקרים מתובלים; קרקרים גרהאם; בייגל; חטיפים עשויים 
מתירס ובצורת טבעות; כעכים; כעכים רכים; עיגולי גבינה 

(חטיפים); חטיפים המיוצרים ממוזלי; ואפלים; רקיקים מלוחים; 
גלילות קינמון; רקיקים עם פירות; הנכללים כולם בסוג 30.       
                                                                                    
                                                                                

ה' תמוז תשע"ז - 86429/06/2017



GNTX-R

Trade Mark No. 283174 מספר סימן

Application Date 25/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gentex Corporation

Address: 600 N. Centennial St., Zeeland Michigan, 
49464, U.S.A.

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic systems in automotive vehicles for interior 
and exterior dimming mirrors, displays, cameras, and 
for controlling vehicle headlamps; all included in 
class 9.

מערכות אלקטרוניות בכלי רכב ממונעים עבור מראות עמעום 
פנימיות וחיצוניות, מסכים, מצלמות, ולשליטה בפנסי חזית של 
הרכב; הנכללים כולם בסוג 9                                              

                        

Class: 12 סוג: 12

Rearview mirrors for automotive vehicles; parts and 
fittings therefore; all included in class 12. 

מראות אחוריות לכלי רכב ממונעים; חלקים ואביזרים עבורם; 
הנכללים כולם בסוג 12                                               

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

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

U.S.A., 30/09/2015, No. 86773516 ארה"ב, 30/09/2015, מספר 86773516

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 86529/06/2017



Trade Mark No. 283175 מספר סימן

Application Date 25/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gentex Corporation

Address: 600 N. Centennial St., Zeeland Michigan, 
49464, U.S.A.

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic systems in automotive vehicles for interior 
and exterior dimming mirrors, displays, cameras, and 
for controlling vehicle headlamps; all included in 
class 9. 

מערכות אלקטרוניות בכלי רכב ממונעים עבור מראות עמעום 
פנימיות וחיצוניות, מסכים, מצלמות, ולשליטה בפנסי חזית של 
הרכב; הנכללים כולם בסוג 9                                              

                        

Class: 12 סוג: 12

Rearview mirrors for automotive vehicles; parts and 
fittings therefore; all included in class 12.  

מראות אחוריות לכלי רכב ממונעים; חלקים ואביזרים עבורם; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                             

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

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

U.S.A., 30/09/2015, No. 86773739 ארה"ב, 30/09/2015, מספר 86773739

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 86629/06/2017



Trade Mark No. 283176 מספר סימן

Application Date 25/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gentex Corporation

Address: 600 N. Centennial St., Zeeland Michigan, 
49464, U.S.A.

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic systems in automotive vehicles for interior 
and exterior dimming mirrors, displays, cameras, and 
for controlling vehicle headlamps; all included in 
class 9. 

מערכות אלקטרוניות בכלי רכב ממונעים עבור מראות עמעום 
פנימיות וחיצוניות, מסכים, מצלמות, ולשליטה בפנסי חזית של 
הרכב; הנכללים כולם בסוג 9                                              

                        

Class: 12 סוג: 12

Rearview mirrors for automotive vehicles; parts and 
fittings therefore; all included in class 12. 

מראות אחוריות לכלי רכב ממונעים; חלקים ואביזרים עבורם; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                             

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

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

U.S.A., 30/09/2015, No. 86773844 ארה"ב, 30/09/2015, מספר 86773844

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 86729/06/2017



FDM

Trade Mark No. 283177 מספר סימן

Application Date 25/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gentex Corporation

Address: 600 N. Centennial St., Zeeland Michigan, 
49464, U.S.A.

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic systems in automotive vehicles for interior 
mirrors, displays and cameras; all included in class 9.

מערכות אלקטרוניות בכלי רכב ממונעים עבור מראות פנימיות, 
מסכים ומצלמות; הנכללים כולם בסוג 9                                

            

Class: 12 סוג: 12

Rearview devices for vehicles, namely mirrors with a 
display; all included in class 12. 

התקנים לצפייה מאחור עבור כלי רכב, דהיינו, מראות עם מסך; 
הנכללים כולם בסוג 12.                     

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

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

U.S.A., 30/09/2015, No. 86773175 ארה"ב, 30/09/2015, מספר 86773175

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 86829/06/2017



Trade Mark No. 283194 מספר סימן

Application Date 25/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Surprise Import & Marketing Of Gifts Ltd. שם: הפתעה יבוא ושווק מתנות בע"מ

Address: Maskit 22, Industrial Area, Herzelia, Israel כתובת : משכית 22, אזור התעשייה, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the filed of marketing and 
sale of housewares, kitchenware, cookware and 
baking utensils; all included in class 35

ניהול עסקים בתחום שיווק ומכירת כלי בית, כלי מטבח, כלי 
בישול ואפיה; הנכללים כולם בסוג 35                                   

                                                                  

ה' תמוז תשע"ז - 86929/06/2017



Trade Mark No. 283201 מספר סימן

Application Date 10/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288867 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd

Address: No. 29, East Nongye Road, Zhengzhou, Henan 
Province, People's Republic of China

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Matches; cigarettes; tobacco; herbs for smoking; 
cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not 
for medical purposes; pipe tobacco; snuff.

ה' תמוז תשע"ז - 87029/06/2017



Trade Mark No. 283205 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Trijicon, Inc.

Address: 49385 Shafer Avenue, Wixom MI 48393, U.S.A.

(Michigan, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Gun sights, particularly riflescopes.

ה' תמוז תשע"ז - 87129/06/2017



Trade Mark No. 283208 מספר סימן

Application Date 28/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288897 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data media; phonograph records.

Class: 16 סוג: 16

Almanacs; forms, printed; drawing pads; pamphlets; 
booklets; erasing products; erasing shields; rubber 
erasers; greeting cards; graphic representations; 
graphic reproductions; graphic prints; clipboards; 
printed matter, printed publications; labels, not of 
textile; magazines [periodicals]; bookmarkers; pads 
[stationery]; note books; paper clasps; money clips; 
tags for index cards; pen clips; writing or drawing 
books; newsletters; calendars; office requisites, 
except furniture; envelopes [stationery]; office 
perforators; stationery; paintings [pictures], framed or 
unframed; pictures; trading cards other than for 
games; cardboard; catalogues; books; comic books; 
boxes of cardboard or paper; flyers; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; musical 
greeting cards; teaching materials [except 
apparatus]; stickers [stationery]; desk mats; covers 
[stationery]; bookbindings; document files 
[stationery]; folders for papers; periodicals; writing 
materials; writing cases [sets]; writing cases 
[stationery]; writing instruments; handbooks 
[manuals]; posters; flags of paper, prospectuses; 
towels of paper; tissues of paper for removing make-
up; face towels of paper; loose-leaf binders; cabinets 
for stationery [office requisites]; photographs 
[printed]; chaplets; school supplies [stationery].

ה' תמוז תשע"ז - 87229/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red.

 Owners

Name: ARABULI ZVIAD

Address: Petra Zaporozhtsia Str., 12, Apt. 86, KYIV 
02125, Ukraine

Class: 41 סוג: 41

Educational services; videotaping; arranging and 
conducting of colloquiums; arranging and conducting 
of conferences; arranging and conducting of 
congresses; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; arranging 
and conducting of workshops [training]; arranging of 
beauty contests; arranging and conducting of 
concerts; gymnastic instruction; educational 
examination; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; providing on-line music, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; education information; entertainment 
information; recreation information; correspondence 
courses; videotape editing; tutoring; writing of texts, 
other than publicity texts; publication of texts, other 
than publicity texts; organization of competitions 
[education or entertainment]; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of sports competitions; operating 
lotteries; organization of shows [impresario services]; 
organization of fashion shows for entertainment 
purposes; club services [entertainment or education]; 
health club services [health and fitness training]; 
sport camp services; coaching [training]; personal 
trainer services [fitness training]; practical training 
[demonstration]; conducting fitness classes; 
vocational retraining; rental of sports equipment, 
except vehicles; rental of stadium facilities; rental of 
videotapes; rental of sports grounds; publication of 
texts, other than publicity texts; publication of books; 
publication of electronic books and journals on-line; 
entertainment; film production, other than advertising 
films; production of radio and television programmes; 
production of shows; production of music; physical 
education; photography.

ה' תמוז תשע"ז - 87329/06/2017



Trade Mark No. 283209 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD.

Address: 4-31, Minami-Aoyama,5 chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8616, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky; hard cider; brandy; vodka; liqueur; gin; 
alcoholic bitters; alcoholic beverages, except sake 
and beer.

Class: 43 סוג: 43

Bar and restaurant services; providing of food and 
drink.

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

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

Japan, 01/09/2015, No. 2015-084240 יפן, 01/09/2015, מספר 2015-084240

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 87429/06/2017



Trade Mark No. 283213 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288919 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otolanum AG

Address: c/o Auris Medical Holding AG, Bahnhofstrasse 
21, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse; Switzerland Aktiengesellschaft (AG); (Company 
limited by Shares Inc.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of diseases of the ear.

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

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

Switzerland, 06/07/2015, No. 678243 שוויץ, 06/07/2015, מספר 678243

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 87529/06/2017



Trade Mark No. 283214 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1288929 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A & A Australian Investments Pty Ltd

Address: PO Box 3697, Rhodes 2138, New South Wales, 
Australia

(New South Wales A & A Australian Investments Pty Ltd 
ACN 108282499)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Wood composite materials used in building including 
internal flooring, internal skirting, external decking.

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

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

Australia, 11/01/2016, No. 1 אוסטרליה, 11/01/2016, מספר 1

Class: 19 סוג: 19

ה' תמוז תשע"ז - 87629/06/2017



Trade Mark No. 283215 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288935 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd.

Address: 11 Science & Technology Road, Shenzhen Hi-
tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Tablet computers; notebook computers; computer 
peripheral devices; computer memory devices; usb 
flash drives; pedometers; chronographs [time 
recording apparatus]; smart phones; mobile phones; 
navigational instruments; portable media players; 
receivers (audio - and video -); galvanic cells; 
chargers for electric batteries.

ה' תמוז תשע"ז - 87729/06/2017



Trade Mark No. 283218 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288979 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Shoulder straps; trunks and suitcases; bags; 
traveling bags of leather for clothing; bags for sports; 
overnight bags; beach bags; footwear bags; 
handbags; key cases; credit card cases [notecases]; 
attaché cases; backpacks; coin purses; vanity cases 
(empty); garment bags for travel; traveling sets as 
leather goods; umbrellas; parasols; walking sticks; 
portfolios; purses [wallets]; cases [leatherware]; 
document holders.

Class: 25 סוג: 25

Headgear; footwear; clothing.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services relating to footwear; wholesale 
services relating to clothing; wholesale services 
relating to hats; wholesale services relating to fabrics; 
retail services relating to headgear; retail services 
relating to fabrics; retail services relating to footwear; 
retail services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; wholesale services for bags; 
wholesale services for umbrellas; retail services for 
bags; retail services for suitcases; retail services for 
umbrellas; wholesale services for suitcases; retail 
services for saddlery; wholesale services for 
saddlery; distribution of advertising, marketing and 
materials for promotional purposes; product 
demonstration and testing services; commercial fair 
and exhibition services; services in connection with 
bonus, incentive and customer loyalty programs.

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

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

European Union, 28/05/2015, No. 014172861 האיחוד האירופי, 28/05/2015, מספר 014172861

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ה' תמוז תשע"ז - 87829/06/2017



 Owners

Name: GIRAVOLT S.R.L.

Address: Via Gabriele Rosa, 34, I-25121 BRESCIA (BS), 
Italy

(Italia Sociedad de Responsabilidad Limitada)

ה' תמוז תשע"ז - 87929/06/2017



Trade Mark No. 283220 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289020 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, gold, green, black, cream and copper.

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road - 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

(Ireland An Irish Private Limited by Share, company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

European Union, 08/07/2015, No. 014345516 האיחוד האירופי, 08/07/2015, מספר 014345516

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 88029/06/2017



Trade Mark No. 283221 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289021 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, gold, green, black, cream and copper.

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road - 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

(Ireland An Irish Private Limited by Share, company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

European Union, 08/07/2015, No. 014345541 האיחוד האירופי, 08/07/2015, מספר 014345541

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 88129/06/2017



Trade Mark No. 283222 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289022 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, gold, green, black, cream and copper.

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road - 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

(Ireland An Irish Private Limited by Share, company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

European Union, 08/07/2015, No. 014345672 האיחוד האירופי, 08/07/2015, מספר 014345672

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 88229/06/2017



Trade Mark No. 283223 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289028 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otolanum AG

Address: c/o Auris Medical Holding AG, Bahnhofstrasse 
21, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse; Switzerland Aktiengesellschaft (AG); (Company 
limited by Shares Inc.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of diseases of the ear.

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

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

Switzerland, 06/07/2015, No. 678242 שוויץ, 06/07/2015, מספר 678242

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 88329/06/2017



Trade Mark No. 283224 מספר סימן

Application Date 19/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289059 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 6 Sense Insights, Inc.

Address: 47 Lusk St., San Francisco CA 94107, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing information in the fields of sales and 
marketing.

ה' תמוז תשע"ז - 88429/06/2017



Trade Mark No. 283226 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289081 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celeb LLC

Address: 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie FL 33317, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Baby bubble bath; bath soaps; bleaching 
preparations for the hair; body wash; bubble bath; 
color-removing preparations for hair; coloring 
preparations for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for body care; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
deodorants and antiperspirants for personal use; eye 
liner; eye make-up; eye pencils; eye shadow; facial 
washes; false eyelashes; false nails; hair bleach; hair 
care creams; hair care preparations; hair color; hair 
dye; hair gel; hair lotion; hair mousse; hair pomades; 
hair relaxers; hair shampoos and conditioners; hair 
sprays; hair straightening preparations; hair styling 
preparations; hair tonic; hand soaps; lip balm; lip 
gloss; lip liner; lipstick; lipstick cases; nail art stickers; 
nail care preparations; nail enamel; nail gel; nail 
hardeners; nail paint; nail polish; nail polish remover; 
nail polish top coat; nail tips; nail varnish; non-
medicated preparations for the care of skin, hair and 
scalp; non-medicated skin care preparations; 
permanent wave preparations; shaving cream; 
shaving foam; shaving gel; shaving lotion; shaving 
mousse; shaving preparations; skin moisturizer; skin 
soap; soaps for babies; soaps for personal use.

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

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

U.S.A., 29/06/2015, No. 86677705 ארה"ב, 29/06/2015, מספר 86677705

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 88529/06/2017



Trade Mark No. 283228 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289104 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otolanum AG

Address: c/o Auris Medical Holding AG, Bahnhofstrasse 
21, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse; Switzerland Aktiengesellschaft (AG); (Company 
limited by Shares Inc.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of diseases of the ear.

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

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

Switzerland, 06/07/2015, No. 678241 שוויץ, 06/07/2015, מספר 678241

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 88629/06/2017



Trade Mark No. 283229 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289105 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otolanum AG

Address: c/o Auris Medical Holding AG, Bahnhofstrasse 
21, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse; Switzerland Aktiengesellschaft (AG); (Company 
limited by Shares Inc.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of diseases of the ear.

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

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

Switzerland, 06/07/2015, No. 678244 שוויץ, 06/07/2015, מספר 678244

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 88729/06/2017



Trade Mark No. 283230 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching 
products; hair waving and setting products; essential 
oils.

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

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

France, 01/09/2015, No. 15/4206426 צרפת, 01/09/2015, מספר 15/4206426

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 88829/06/2017



Trade Mark No. 283232 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289117 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co., Ltd.

Address: 11 Science & Technology Road, Shenzhen Hi-
tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Tablet computers; notebook computers; computer 
peripheral devices; computer memory devices; USB 
flash drives; pedometers; chronographs [time 
recording apparatus]; smart phones; mobile phones; 
navigational instruments; telephone apparatus; 
portable media players; receivers (audio- and video-); 
galvanic cells; chargers for electric batteries.

ה' תמוז תשע"ז - 88929/06/2017



Trade Mark No. 283233 מספר סימן

Application Date 17/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289123 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate administration; real estate services; real 
estate investment; real estate management; rental of 
real estate; management of real estate; lease of real 
estate; leasing of real estate; capital investment in 
real estate.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment.

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation; temporary 
accommodation reservations; temporary 
accommodation reservations; temporary 
accommodation services; temporary accommodation 
reservations; providing temporary accommodation; 
rental of temporary accommodation; provision of 
temporary accommodation; arranging of temporary 
accommodation; booking of temporary 
accommodation; reservation of temporary 
accommodation; provision of food and beverages; 
preparation of food and beverages; providing food 
and beverages; serving food and drinks; catering of 
food and drinks; catering for the provision of food and 
beverages.

Class: 44 סוג: 44

Medical clinics; medical spa 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)

Ireland, 10/09/2015, No. 2015/01921 אירלנד, 10/09/2015, מספר 2015/01921

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 89029/06/2017



 Owners

Name: KERTEN

Address: 221-223 Lower Rathmines Road, Rathmines, 
Dublin 6, Ireland

(Republic of Ireland Company)

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 89129/06/2017



Trade Mark No. 283234 מספר סימן

Application Date 07/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289127 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, yellow-brown.

 Owners

Name: Goerg & Schneider GmbH u. Co KG

Address: Bahnhofstrasse 4, 56427 Siershahn, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Clay; chamotte; ceramic raw material.

ה' תמוז תשע"ז - 89229/06/2017



Trade Mark No. 283238 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289156 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG

Address: Englerstr. 3, 77652 Offenburg, Germany

(Germany GmbH + Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Industrial dish washing machines.

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

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

European Union, 01/06/2015, No. 014196901 האיחוד האירופי, 01/06/2015, מספר 014196901

Class: 7 סוג: 7

ה' תמוז תשע"ז - 89329/06/2017



Trade Mark No. 283240 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289176 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVAURA S.R.L.

Address: Via Ferri, 6, I-20092 CINISELLO BALSAMO 
(MI), Italy

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical purposes; 
diagnostic ultrasound instruments for medical use; 
tomographs 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)

Italy, 17/11/2015, No. 302015000073439 איטליה, 17/11/2015, מספר 302015000073439

Class: 10 סוג: 10

ה' תמוז תשע"ז - 89429/06/2017



Trade Mark No. 283241 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bunge Limited

Address: 50 Main Street, White Plains NY 10606, U.S.A.

(Bermuda Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Lecithin (raw material); lecithin for industrial 
purposes; lecithin for the food industry.

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

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

European Union, 15/09/2015, No. 014557755 האיחוד האירופי, 15/09/2015, מספר 014557755

Class: 1 סוג: 1

ה' תמוז תשע"ז - 89529/06/2017



Trade Mark No. 283242 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289216 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Canada Goose International AG

Address: Baarerstrasse 133, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Coats, jackets, parkas, vests, bunting bags (clothing), 
skirts, trousers, pullovers, shirts, hats, caps, mittens, 
gloves (clothing), knitwear (clothing) and footwear.

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

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

Switzerland, 03/11/2015, No. 682766 שוויץ, 03/11/2015, מספר 682766

Class: 25 סוג: 25

ה' תמוז תשע"ז - 89629/06/2017



Trade Mark No. 283243 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289217 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Canada Goose International AG

Address: Baarerstrasse 133, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Coats, jackets, parkas, vests, bunting bags (clothing), 
skirts, trousers, pullovers, shirts, hats, caps, mittens, 
gloves (clothing), knitwear (clothing) and footwear.

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

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

Switzerland, 03/11/2015, No. 682765 שוויץ, 03/11/2015, מספר 682765

Class: 25 סוג: 25

ה' תמוז תשע"ז - 89729/06/2017



Trade Mark No. 283245 מספר סימן

Application Date 05/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289241 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in playing, organizing, 
downloading, transmitting, manipulating, and 
reviewing audio files and media files; computer 
software for use in the delivery, distribution and 
transmission of digital music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia-content; 
computer software to enable users to program and 
distribute audio, video, text and other multi-media 
content; computer software for accessing, browsing 
and searching online databases.

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

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

Jamaica, 08/07/2015, No. 067589 ג'מאייקה, 08/07/2015, מספר 067589

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 89829/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The colors orange, pink, purple, blue, white are 
claimed as a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of a multi-colored stylized 
design of a musical note surrounded by a multi-
colored circle.

The mark consists of a multi-colored stylized design 
of a musical note surrounded by a multi-colored 
circle.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States CORPORATION)

ה' תמוז תשע"ז - 89929/06/2017



Trade Mark No. 283249 מספר סימן

Application Date 06/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289257 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUSTRALIAN FITNESS MANAGEMENT PTY 
LTD

Address: 14/1 Exchange Pde, NARELLAN NSW 2567, 
Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting fitness classes; health club services 
(health and fitness training); instruction in physical 
fitness; operation of physical fitness centres.

ה' תמוז תשע"ז - 90029/06/2017



Trade Mark No. 283251 מספר סימן

Application Date 06/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289273 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, orange and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The letter 'B' is in blue; the letters 'KO' are in 
orange; the white line crosses the letters 'BKO' with a 
wave pattern and the shape of an oil-drop in white is 
in the middle of the letter 'O'.

 Owners

Name: BIOL SYSTEMS CO., LTD.

Address: 235-7, Goheung-ro, Doyang-eup, Goheung-gun, 
Jeollanam-do 59551, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Food products made from oil and fat; edible oils and 
fats; processed oils and fats (for food); vegetable oils 
and fats (for food); suet for food; animal oils and fats 
for food; bone oil (for food); powdered oils and fats 
for food; edible fats; edible fat spread; hardened oils 
(hydrogenated oil for food); fish oil for food; blended 
oil (for food); fatty substances for the manufacture of 
edible fats; health supplement food based on dried 
fish and shellfish; fish meal for human consumption; 
fish and shellfish (preserved); fish preserves; food 
products made from fish and shellfish; fish-based 
foodstuffs.

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

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

Republic of Korea, 08/07/2015, No. 4020150050778 דרום קוריאה, 08/07/2015, מספר 4020150050778

Class: 29 סוג: 29

ה' תמוז תשע"ז - 90129/06/2017



Trade Mark No. 283253 מספר סימן

Application Date 10/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MWR Holdings, LLC

Address: Suite 700, 4855 North Technology Way, Boca 
Raton FL 33431, U.S.A.

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software applications available for download from the 
internet intended to enable interactive access to 
educational materials for children and their families; 
pre-recorded video and audio recordings on DVD or 
compact disc for providing educational material to 
children and their families; pre-recorded video and 
audio recordings provided via a video streaming 
network for providing educational material to children 
and their families.

ה' תמוז תשע"ז - 90229/06/2017



Trade Mark No. 283254 מספר סימן

Application Date 10/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289293 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software applications available for download from the 
internet intended to enable interactive access to 
educational materials for children and their families; 
pre-recorded video and audio recordings on DVD or 
compact disc for providing educational material to 
children and their families; pre-recorded video and 
audio recordings provided via a video streaming 
network for providing educational material to children 
and their families.

ה' תמוז תשע"ז - 90329/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) purple, blue, yellow, red and white 
is/are claimed as a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of a blue elephant with blue 
eyes wearing yellow overalls having red buttons and 
a red tie; a yellow hat has the literal element 
"BUBBLES" in red and "THE ELEPHANT" in blue; 
the nostrils, toe nails and sclera of the eyes appear in 
white; and the color purple appears inside the 
elephant's ears and on the cheek.

The mark consists of a blue elephant with blue eyes 
wearing yellow overalls having red buttons and a red 
tie; a yellow hat has the literal element "BUBBLES" in 
red and "THE ELEPHANT" in blue; the nostrils, toe 
nails and sclera of the eyes appear in white; and the 
color purple appears inside the elephant's ears and 
on the cheek.

 Owners

Name: MWR Holdings, LLC

Address: Suite 700, 4855 North Technology Way, Boca 
Raton FL 33431, U.S.A.

(Delaware, United States LTD Liability Company)

ה' תמוז תשע"ז - 90429/06/2017



Trade Mark No. 283257 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Glassdoor, Inc.

Address: 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley 
CA 94941, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing information in the field of employment, 
careers, employment opportunities, career 
placement, recruitment, job listings, personal issues 
related to careers and work life, and job resources 
via a website; provision of classified ad listings and 
employment opportunities via an on-line searchable 
computer database; career networking services.

Class: 38 סוג: 38

Providing online interactive bulletin boards and online 
forums for transmission of messages among users of 
global computer and wireless networks concerning 
employers, careers and work life, job resources, 
salary information, and compensation and benefits.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services.

ה' תמוז תשע"ז - 90529/06/2017



Trade Mark No. 283259 מספר סימן

Application Date 27/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289378 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Matte black, shiny black, golden.

 Owners

Name: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG

Address: Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany

(Federal Republic of Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumeries; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices.

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

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

Germany, 20/06/2015, No. 30 2015 043 914 גרמניה, 20/06/2015, מספר 914 043 2015 30

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 90629/06/2017



Trade Mark No. 283260 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289385 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ara AG

Address: Zur Schlenkhecke 4, 40764 Langenfeld, 
Germany

(Germany)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing of shoe care preparations, 
shoe cleaning preparations, shoe cleaning utensils, 
shoe trees, insoles, shoelaces, goods made of 
leather and imitations of leather, in particular 
handbags, briefcases, pocket wallets, key cases and 
purses, trunks and travelling bags, umbrellas, 
footwear, clothing, socks, stockings, belts and 
headgear; sales consultancy relating to the aforesaid 
goods; organisational and marketing-oriented 
consultancy for contractual partners regarding 
business management, shop construction, sales 
strategies, marketing and advertising; rental of shop 
fittings and shop accessories, sales aids and shop 
decorations, included in this class; professional 
business consultancy for franchise concepts; 
business management consultancy in relation to 
franchises.

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

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

European Union, 16/06/2015, No. 014249734 האיחוד האירופי, 16/06/2015, מספר 014249734

Class: 35 סוג: 35

ה' תמוז תשע"ז - 90729/06/2017



Trade Mark No. 283263 מספר סימן

Application Date 23/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289429 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fevertree Limited

Address: Kildare House, 3 Dorset Rise, London EC4Y 
8EN, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); mixed alcoholic 
drinks; alcopops; alcoholic cocktails; wines, spirits 
and liqueurs; alcoholic preparations for making 
beverages.

ה' תמוז תשע"ז - 90829/06/2017



Trade Mark No. 283264 מספר סימן

Application Date 04/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TESEO INDUSTRIA Y COMERCIO, S.L.

Address: C/Profesor Waksman, 3 - Piso 1° -B, E-28036 
MADRID, Spain

(SOCIEDAD LIMITADA ESPAÑA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks.

ה' תמוז תשע"ז - 90929/06/2017



Trade Mark No. 283265 מספר סימן

Application Date 06/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289456 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words "SMALL BREED 
BITES" within a banner image and followed by a dog 
image inside a circle.

 Owners

Name: Natural Balance Pet Foods, Inc.

Address: 100 N. 1st Street, Suite 200, Burbank CA 
91502, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; pet treats.

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

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

U.S.A., 10/07/2015, No. 86689716 ארה"ב, 10/07/2015, מספר 86689716

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 91029/06/2017



Trade Mark No. 283268 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289512 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL, société en 
commandite par actions

Address: 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, perfumery products, toilet water, eau de 
parfum, eau de Cologne, essential oils for personal 
use, cosmetics, make-up products, cosmetic lotions 
for the body, hair lotions, soaps for cosmetic use, 
deodorants for personal use, bath gels, shower gels, 
shampoos, beauty creams for the body, dentifrices.

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

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

France, 30/06/2015, No. 4193175 צרפת, 30/06/2015, מספר 4193175

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 91129/06/2017



Trade Mark No. 283269 מספר סימן

Application Date 27/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289515 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KSB Aktiengesellschaft

Address: Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, 
Germany

(Federal Republic of Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps [machines]; pump units; pump installations.

ה' תמוז תשע"ז - 91229/06/2017



Trade Mark No. 283270 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289528 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 26 סוג: 26

Hair ornaments, hair bands.

Class: 44 סוג: 44

Hair salon services, beauty salon services.

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

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

European Union, 04/12/2015, No. 014876718 האיחוד האירופי, 04/12/2015, מספר 014876718

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 91329/06/2017



 Owners

Name: invisibobble GmbH

Address: Max-Joseph-Str. 7, 80333 München, Germany

ה' תמוז תשע"ז - 91429/06/2017



Trade Mark No. 283274 מספר סימן

Application Date 24/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289555 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fevertree Limited

Address: Kildare House, 3 Dorset Rise, London EC4Y 
8EN, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; preparations for making 
beverages.

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

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

United Kingdom, 23/11/2015, No. UK00003137460 UK00003137460 ממלכה מאוחדת, 23/11/2015, מספר

Class: 32 סוג: 32

ה' תמוז תשע"ז - 91529/06/2017



Trade Mark No. 283278 מספר סימן

Application Date 09/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289587 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: yui Creates Co., Ltd.

Address: 5-15-2, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, 
Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Key rings [trinkets or fobs]; jewelry cases [caskets or 
boxes]; jewelry; precious stones; semi-precious 
stones; watches; wristwatches; clocks.

ה' תמוז תשע"ז - 91629/06/2017



Trade Mark No. 283280 מספר סימן

Application Date 08/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289600 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark green and brown are the feature of the 
mark.

 Owners

Name: SEVAN BIÇAKCI

Address: Molla Fenari Mahallesi, Gasi Sinanpasa Sokak, 
No: 14/3, Eminönü - İstanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; imitation jewellery; gold; precious stones 
and jewellery made thereof; cufflinks; tie pins; 
statuettes and figurines of precious metal; clocks, 
watches and chronometrical instruments; 
chronometers and their parts; watch straps.

ה' תמוז תשע"ז - 91729/06/2017



Trade Mark No. 283283 מספר סימן

Application Date 07/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289651 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of letters "VOLFERTILE" followed 
by Chinese characters "WO FU TE"; two arcs are 
between lower right corner of letters "VOLFERTILE" 
and upper right corner of the Chinese characters 
"WO FU TE".

"WO" means "fertile"; "FU" means "it, this"; "TE" 
means "unusual"; the Chinese characters "WO FU 
TE", as a created combination, convey no special 
meaning.

 Owners

Name: KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING 
GROUP CO., LTD.

Address: 19 Xingdaxi Street,Linshu County, Linyi City, 
Shandong Province, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Manure for agriculture; fertilizers; compost; humus; 
phosphate fertilizer (fertilizer); calcium 
superphosphate (fertilizers).

ה' תמוז תשע"ז - 91829/06/2017



Trade Mark No. 283285 מספר סימן

Application Date 20/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289653 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green (pantone 364C) and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of the words "pure cola line" 
in white color in a green background.

 Owners

Name: GREEN COLA LTD

Address: Strati Myrivili 5, Strovolos, CY-2046 Nicosia, 
Cyprus

(CYPRUS LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Carbonated and non carbonated beverages non-
alcoholic, carbonated soft drinks, non carbonated soft 
drinks, mineral and aerated waters and other non 
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages.

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

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

Cyprus, 23/09/2015, No. 84033 קפריסין, 23/09/2015, מספר 84033

Class: 32 סוג: 32

ה' תמוז תשע"ז - 91929/06/2017



Trade Mark No. 283293 מספר סימן

Application Date 13/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289744 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, orange, green, blue and black.

 Owners

Name: Messe München GmbH

Address: Am Messesee 2, 81829 München, Germany

(Germany GmbH (limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter.

Class: 35 סוג: 35

Organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; publication 
and issuance of advertising texts.

Class: 41 סוג: 41

Arranging of exhibitions for cultural and teaching 
purposes; organisation and arranging of congresses 
and meetings; publication of printed matter except for 
advertising purposes and issuing of texts, other than 
publicity texts, in particular of books, magazines, 
newspapers, brochures, catalogues and flyers.

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

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

Germany, 30/06/2015, No. 30 2015 103 906 גרמניה, 30/06/2015, מספר 906 103 2015 30

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 92029/06/2017



Trade Mark No. 283304 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEDITHAU

Address: Lieu-dit Montpenedre, F-34340 MARSEILLAN, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Oysters, mussels, seafood, shellfish, crustaceans 
and fish, being live, fish spawn, algae for human or 
animal consumption, fresh fruits and vegetables.

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

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

France, 17/06/2015, No. 15 4 189 785 צרפת, 17/06/2015, מספר 785 189 4 15

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 92129/06/2017



Trade Mark No. 283307 מספר סימן

Application Date 18/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289890 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, yellow, cyan, magenta and white.

 Owners

Name: ANTIMO CAPUTO S.R.L.

Address: Corso San Giovanni a Teduccio, n°55/59, I-
80146 Napoli, Italy

(Italy Società a responsabilità limitata)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Farina [meal]; yeast; food leavening agents; yeast 
and leavening agents; cereal seeds, processed; 
processed grains, starches, and goods made thereof, 
baking preparations and yeasts; bread; panettone; 
rusks; mixes for the preparation of bread; baked 
goods, confectionery, chocolate and desserts; frozen 
pastries; frozen dough; tomato sauce; artificial coffee; 
coffee; pasta preserves.

Class: 31 סוג: 31

Wheat; maize; grains [cereals]; agricultural products 
(unprocessed -); horticultural products not included in 
other classes; malt; plant seeds; fresh fruits, nuts, 
vegetables and herbs.

Class: 43 סוג: 43

Pizza parlors; delicatessens [restaurants]; 
restaurants; cafés.

ה' תמוז תשע"ז - 92229/06/2017



Trade Mark No. 283308 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289896 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Natural Balance Pet Foods, Inc.

Address: 100 N. 1st Street, Suite 200, Burbank CA 
91502, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; pet treats.

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

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

U.S.A., 10/07/2015, No. 86689745 ארה"ב, 10/07/2015, מספר 86689745

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 92329/06/2017



Trade Mark No. 283309 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289897 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Natural Balance Pet Foods, Inc.

Address: 100 N. 1st Street, Suite 200, Burbank CA 
91502, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; pet treats.

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

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

U.S.A., 10/07/2015, No. 86689725 ארה"ב, 10/07/2015, מספר 86689725

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 92429/06/2017



Trade Mark No. 283310 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Natural Balance Pet Foods, Inc.

Address: 100 N. 1st Street, Suite 200, Burbank CA 
91502, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; pet treats.

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

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

U.S.A., 10/07/2015, No. 86689739 ארה"ב, 10/07/2015, מספר 86689739

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 92529/06/2017



Trade Mark No. 283311 מספר סימן

Application Date 05/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Straße 120, 52224 Stolberg, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

ה' תמוז תשע"ז - 92629/06/2017



Trade Mark No. 283312 מספר סימן

Application Date 05/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Old Lyme Gourmet Company

Address: 4 Huntley Road, Old Lyme CT 06371, U.S.A.

(Connecticut, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Potato-based snack foods.

Class: 30 סוג: 30

Tortilla chips and extruded corn snacks.

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

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

U.S.A., 13/07/2015, No. 86691374 ארה"ב, 13/07/2015, מספר 86691374

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 92729/06/2017



Trade Mark No. 283316 מספר סימן

Application Date 25/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289985 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Techking Tires Limited

Address: 19F, Bldg 2#, Tianbao Int'l Mansion, No. 61 
Haier Rd, 266061 Qingdao, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Traction engines; bands for wheel hubs; vehicle 
wheel rims; vehicle wheels; bicycles; handling carts; 
inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; solid tires for 
vehicle wheels.

ה' תמוז תשע"ז - 92829/06/2017



Trade Mark No. 283317 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289995 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Neenah Paper, Inc.

Address: 3460 Preston Ridge Road, Suite 600, 
Alpharetta GA 30005, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Heat transfer paper.

ה' תמוז תשע"ז - 92929/06/2017



Trade Mark No. 283318 מספר סימן

Application Date 26/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290004 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OJMAR, S.A.

Address: Polígono Industrial de Lerun, E-20870 Elgoibar 
(Guipuzcoa), Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radio frequency identification devices 
(transponders); transponders; electric or electronic 
locks, electric apparatus for opening doors, checking 
(supervision) apparatus, equipment for data 
processing.

ה' תמוז תשע"ז - 93029/06/2017



Trade Mark No. 283320 מספר סימן

Application Date 19/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0878044 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LLADRÓ, S.A.

Address: Ctra. de Alboraya, s/n, Polígono LLadró, E-
46016 Tavernes Blanques (Valencia), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, lamps, ceiling lights, fittings.

ה' תמוז תשע"ז - 93129/06/2017



Trade Mark No. 283321 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0901294 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUGAR PRODUZIONE S.P.A.

Address: Via Dogana, 1430, VERUCCHIO (RN), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastry and confectionery, ices, cocoa, sugar; 
flour and preparations made from cereals; honey, 
treacle; beverages, namely coffee, cocoa or 
chocolate based; edible ices, water ices, sorbets, ice 
confectioneries, frozen cakes, ice creams, ice 
desserts, iced yoghurts, powders and binders, 
included in this class, for making edible ices and/or 
sorbets and/or ice confectioneries and/or frozen 
cakes and/or ice creams and/or ice desserts and/or 
iced yoghurts; aromatic preparations for food.

ה' תמוז תשע"ז - 93229/06/2017



Trade Mark No. 283323 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0992134 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KELLER S.A.

Address: 38-40 route de Wilwerdange, L-9911 
Troisvierges, Luxembourg

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; transportable buildings of 
metal; conservatories and greenhouses of metal; 
greenhouses of metal, transportable; frames of metal 
for conservatories, windows, doors, greenhouses.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; non-metallic 
transportable structures; conservatories and 
greenhouses, not of metal; greenhouses, 
transportable, not of metal; frames, not of metal, for 
conservatories, windows, doors and greenhouses; 
glass for building; insulating glass.

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair and installation of metal and 
non-metallic conservatories and greenhouses; 
construction, repair and installation of metal and non-
metallic frames, of glass for building and of insulating 
glass for conservatories, windows, doors, 
greenhouses.

ה' תמוז תשע"ז - 93329/06/2017



Trade Mark No. 283326 מספר סימן

Application Date 18/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1052584 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and parts and accessories thereof included 
in this class.

ה' תמוז תשע"ז - 93429/06/2017



Trade Mark No. 283327 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1130464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xtreme Tools, International

Address: 15400 N.W. 34th Avenue, Miami FL 33054-
2461, U.S.A.

(Florida, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic creams for skin care; hair lotions; skin 
cream.

ה' תמוז תשע"ז - 93529/06/2017



Trade Mark No. 283329 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1176236 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 2theloo holding B.V.

Address: Prins Hendriklaan 17, NL-1075 AZ Amsterdam, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

Class: 35 סוג: 35

Retail services with respect to the sale of cosmetics, 
medicines, clothing, headgear, gift articles, puppets, 
games toys, coffee, tea, foodstuffs, confectionery, 
sanitary products, sound carriers, household articles 
and dishware, office articles and stationery, books 
and souvenirs.

Class: 44 סוג: 44

Services in the field of hygienic and beauty care for 
human beings; rental of hygienic apparatus and 
materials for toilets and wash rooms and of 
apparatus and materials for sanitary and hygiene 
purposes; consultancy with regard to the aforesaid 
services; renting of sanitary facilities.

ה' תמוז תשע"ז - 93629/06/2017



Trade Mark No. 283331 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1273831 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.

Address: 36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 
105-8685, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Uniforms; clothing for sports; clothes for sports; 
replica soccer shirts, shorts and socks; masquerade 
costumes; boots for sports [other than "horse-riding 
boots"]; horse-riding boots; non-Japanese style 
outerclothing; non-Japanese style outerwear 
[outerclothing]; coats; sweaters; shirts; swim wear 
[bathing suits]; swimming caps [bathing caps]; 
neckties; neckerchieves; bandanas [neckerchiefs]; 
thermal supporters [clothing]; mufflers; ear muffs 
[clothing]; headgear for wear.

ה' תמוז תשע"ז - 93729/06/2017



Trade Mark No. 283332 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1286108 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SIXT SE

Address: Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Germany

(DE SE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; rental of vehicles, in particular motor 
vehicles and lorries; rental of vehicle accessories, in 
particular luggage racks, child safety seats, vehicle 
trailers, snow chains; towing of vehicles, in particular 
in the context of roadside assistance; transport of 
passengers and goods with vehicles, including motor 
vehicles and trucks, rail cars, ships and airplanes; 
travel agency services; chauffeur services; courier 
services for goods.

ה' תמוז תשע"ז - 93829/06/2017



Trade Mark No. 283334 מספר סימן

Application Date 28/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: eran nourieli שם: ערן נוריאלי

Address: PETAH TIQWA, Israel כתובת : אהרון מסקין25  דירה  2, פתח תקוה, 49651, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and substitutes for textiles; bed covers; table 
covers; all included in class 24.

אריגים ותחליפים לאריגה; כיסויי מיטה; כיסויי שולחן; הנכללים 
כולם בסוג 24.                                     

ה' תמוז תשע"ז - 93929/06/2017



Trade Mark No. 283338 מספר סימן

Application Date 28/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pfizer Inc.

Address: 235 East 42nd Street, New York New York, 
10017, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.         
                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical information services, namely, providing 
information related to oncological diseases and 
disorders; on-line information services, namely, 
providing information related to oncological diseases 
and disorders; all included in class 44.

שירותי מידע רפואי, שהם, אספקת מידע הנוגע למחלות 
והפרעות אונקולוגיות; שירותי מידע מקוון, שהם, אספקת מידע 
הנוגע למחלות והפרעות אונקולוגיות; הנכללים כולם בסוג 44.   
                                                                                    

                                                                          

ה' תמוז תשע"ז - 94029/06/2017



Trade Mark No. 283341 מספר סימן

Application Date 28/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yves Saint Laurent Parfums

Address: 7 AVENUE GEORGES V, 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: 3 סוג: 3

Perfumery; Perfume; Toilet water; Eau-de-Cologne; 
all included in class 3.

בישום; בושם; מי קולון; או דה קולון; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                

ה' תמוז תשע"ז - 94129/06/2017



Trade Mark No. 283342 מספר סימן

Application Date 28/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yves Saint Laurent Parfums

Address: 7 AVENUE GEORGES V, 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: 3 סוג: 3

Perfumery; Perfume; Toilet water; Eau-de-Cologne; 
all included in class 3.

בישום; בושם; מי קולון; או דה קולון; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                

ה' תמוז תשע"ז - 94229/06/2017



Trade Mark No. 283343 מספר סימן

Application Date 28/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yves Saint Laurent Parfums

Address: 7 AVENUE GEORGES V, 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: 3 סוג: 3

Perfumery; Perfume; Toilet water; Eau-de-Cologne; 
all included in class 3.

בישום; בושם; מי קולון; או דה קולון; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                

ה' תמוז תשע"ז - 94329/06/2017



IS300

Trade Mark No. 283348 מספר סימן

Application Date 29/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-Ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof מכוניות וחלקי מבנה שלהן
                                     

ה' תמוז תשע"ז - 94429/06/2017



IOTHING

Trade Mark No. 283357 מספר סימן

Application Date 29/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, a computer software 
platform for developing, programming, building, and 
prototyping IoT (Internet of Things) devices; 
computer software development tools for use in 
developing, programming, building, and prototyping 
IoT (Internet of Things) devices; computer hardware, 
namely, circuit boards, semiconductors, chipsets, 
CPUs, and sensors for use in developing, 
programming, building, and prototyping IoT (Internet 
of Things) devices; all included in Class 9

תוכנות מחשב, כלומר, פלטפורמת תוכנת מחשב לפיתוח, 
תכנות, בניה, ויצירת מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי (אינטרנט 
של הדברים); כלי פיתוח תוכנת מחשב לשימוש בפיתוח, 

תכנות, בניה ויצירת מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי (אינטרנט 
של הדברים); חומרת מחשב, כלומר, לוחות מעגלים,  מוליכים 
למחצה, שבבים, יחידות עיבוד מרכזיות, וחיישנים לשימוש 
בפיתוח, תכנות, בניה, ויצירת מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי 
(אינטרנט של הדברים); הנכללים כולם בסוג 9                       
                                                                                    

                                      

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in developing, 
programming, building, and prototyping IoT (Internet 
of Things) devices; providing temporary use of online 
non-downloadable software applications, 
development platforms, and development tools that 
enable software developers to develop, program, 
build, and prototype IoT (Internet of Things) devices; 
all included in Class 42.

פלטפורמה כשירות (פי.איי.איי.אס) הכוללת פלטפורמות תוכנות 
מחשב לשימוש בפיתוח, תכנות, בניה, ויצירת מכשירי אבטיפוס 
של איי.או.טי (אינטרנט של הדברים); מתן שימוש זמני ביישומי 
תוכנה, פלטפורמות פיתוח וכלי פיתוח מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה, המאפשרים למפתחי תוכנה לפתח, לתכנת, לבנות, 
וליצור מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי (אינטרנט של הדברים); 
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., 03/09/2015, No. 86/747328 ארה"ב, 03/09/2015, מספר 86/747328

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 94529/06/2017



QUALCOMM IOTHING

Trade Mark No. 283358 מספר סימן

Application Date 29/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, a computer software 
platform for developing, programming, building, and 
prototyping IoT (Internet of Things) devices; 
computer software development tools for use in 
developing, programming, building, and prototyping 
IoT (Internet of Things) devices; computer hardware, 
namely, circuit boards, semiconductors, chipsets, 
CPUs, and sensors for use in developing, 
programming, building, and prototyping IoT (Internet 
of Things) devices; all included in Class 9

תוכנות מחשב, כלומר, פלטפורמת תוכנת מחשב לפיתוח, 
תכנות, בניה, ויצירת מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי (אינטרנט 
של הדברים); כלי פיתוח תוכנת מחשב לשימוש בפיתוח, 

תכנות, בניה ויצירת מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי (אינטרנט 
של הדברים); חומרת מחשב, כלומר, לוחות מעגלים,  מוליכים 
למחצה, שבבים, יחידות עיבוד מרכזיות, וחיישנים לשימוש 
בפיתוח, תכנות, בניה, ויצירת מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי 
(אינטרנט של הדברים); הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    

                                      

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in developing, 
programming, building, and prototyping IoT (Internet 
of Things) devices; providing temporary use of online 
non-downloadable software applications, 
development platforms, and development tools that 
enable software developers to develop, program, 
build, and prototype IoT (Internet of Things) devices; 
all included in Class 42.

פלטפורמה כשירות (פי.איי.איי.אס) הכוללת פלטפורמות תוכנות 
מחשב לשימוש בפיתוח, תכנות, בניה, ויצירת מכשירי אבטיפוס 
של איי.או.טי (אינטרנט של הדברים); מתן שימוש זמני ביישומי 
תוכנה, פלטפורמות פיתוח וכלי פיתוח מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה, המאפשרים למפתחי תוכנה לפתח, לתכנת, לבנות, 
וליצור מכשירי אבטיפוס של איי.או.טי (אינטרנט של הדברים); 
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., 03/09/2015, No. 86/747333 ארה"ב, 03/09/2015, מספר 86/747333

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 94629/06/2017



Trade Mark No. 283361 מספר סימן

Application Date 01/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

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

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral and aerated waters and other non 
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparation for making beverages: all 
included in class 32.

בירה, מים מינרלים ומי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים, 
משקאות מפירות ומיצי פירות, עסיסיים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                          

ה' תמוז תשע"ז - 94729/06/2017



DOOR-IN-DOOR

Trade Mark No. 283390 מספר סימן

Application Date 02/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

Address: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators; Freezers; Electric laundry dryers; Air 
sterilizers; Air conditioners; Humidifiers; 
Dehumidifiers [for household purposes]; Electric 
ranges; Water purifiers for household purposes; Air 
cleaners; Electric ventilators; Led lamps; Gas ranges; 
Electric ovens; Microwave ovens; Gas cooktops; all 
included in Class 11

מקררים; מקפיאים; מייבשי כביסה אלקטרוניים; מטהרי אוויר; 
מיזוג אוויר; מכשירי אדים; מסירי לחות [למטרות ביתיות]; 
כיריים חשמליות; מטהרי מים למטרות ביתיות; מנקי אוויר; 
מאווררים חשמליים; מנורות לד; כיריים גז; תנורים חשמליים; 
תנורי מיקרוגל; כיריים גז; הנכללים כולם בסוג 11.                 
                                                                                    

                    

ה' תמוז תשע"ז - 94829/06/2017



Trade Mark No. 283393 מספר סימן

Application Date 02/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monster Energy Company

Address: 1 Monster Way, Corona, California, 92879, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; beer משקאות שאינם אלכוהוליים; בירה

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers   משקאות שאינם אלכוהוליים למעט בירה

ה' תמוז תשע"ז - 94929/06/2017



Trade Mark No. 283428 מספר סימן

Application Date 07/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290014 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHISHI XINJIA ELECTRONICS CO., LTD.

Address: Baogai Technology Industrial Zone,, Shishi City, 
Fujian, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches; clocks; wristwatches; clocks and watches, 
electric; movements for clocks and watches; cases 
for watches; alloys of precious metal; boxes of 
precious metal; charms.

ה' תמוז תשע"ז - 95029/06/2017



Trade Mark No. 283432 מספר סימן

Application Date 03/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290056 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary apparatus and installations; Turkish bath 
cabinets, portable; bathroom sinks; kitchen sinks; 
sinks; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; pedestals for lavatories; bathtubs; 
shower trays; shower stalls; shower doors; radiators 
[heating]; lighting apparatus; lighting lamps; street 
lamps; ceiling lights.

Class: 19 סוג: 19

Tiles and slabs in ceramic or stoneware for coverings 
walls, floors and ceilings; building materials, not of 
metal, namely, slabs and panels in ceramic or 
stoneware used as decorative surface or component 
for tops, doors, furniture and lighting apparatus; 
building materials, not of metal, namely, slabs and 
panels in ceramic or stoneware for further 
installations; tiles, not of metal, for building; doors, 
not of metal; door panels, not of metal; building 
panels, not of metal; non-metallic cladding panels; 
slabs for building, not of metal; non-metallic cladding 
for building; non-metallic wall cladding; non-metallic 
panels for ceilings; non-metallic panels for walls.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; furniture for kitchens; bathroom furniture; 
bathroom vanities; office furniture; garden furniture; 
wardrobes; doors for furniture; tables; desks; table 
tops; tops for desks; work tops; counters [tables]; 
countertops [furniture parts]; shelves; chairs; 
armchairs; divans; furniture panels; furniture shelves; 
legs of tables, desks and counters [tables]; feet and 
legs of chairs, armchairs and divans; furniture parts; 
racks being furniture made of non-metallic materials; 
non-metallic wall shelves [furniture]; work surfaces 
for furniture; bathroom cabinets, not of metal.

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

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

Italy, 20/08/2015, No. 302015000045589 איטליה, 20/08/2015, מספר 302015000045589

Class: 11 סוג: 11

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

ה' תמוז תשע"ז - 95129/06/2017



 Owners

Name: SAPIENSTONE, INC.

Address: 314 W. Superior Street, Suite 201, CHICAGO IL 
60610, U.S.A.

ה' תמוז תשע"ז - 95229/06/2017



Trade Mark No. 283435 מספר סימן

Application Date 21/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290107 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aytu BioScience, Inc.

Address: 373 Inverness Parkway, Suite 206, Englewood 
CO 80112, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and veterinary diagnostic devices for 
measuring oxidation reduction potential (ORP); 
medical and veterinary devices, namely, oxidation 
reduction potential (ORP) diagnostic devices, 
namely, devices and disposable strips that measure 
in a bodily fluid sample oxidative stress and 
antioxidant reserves in a patient; medical and 
veterinary devices, namely, oxidation reduction 
potential (ORP) diagnostic devices, namely, bench-
top devices and disposable strips that measure in a 
bodily fluid sample oxidative stress and antioxidant 
reserves in a patient.

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

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

U.S.A., 13/08/2015, No. 86724491 ארה"ב, 13/08/2015, מספר 86724491

Class: 10 סוג: 10

ה' תמוז תשע"ז - 95329/06/2017



Trade Mark No. 283438 מספר סימן

Application Date 28/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290145 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Auvil Fruit Company, Inc.

Address: 21902 SR 97, Orondo WA 98843, U.S.A.

(Washington, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruit, namely, apples, cherries.

ה' תמוז תשע"ז - 95429/06/2017



Trade Mark No. 283439 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290171 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized fountain design.

 Owners

Name: Jeunesse Global Holdings, LLC

Address: 650 Douglas Avenue, Suite 1020, Altamonte 
Springs FL 32714, U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; fruit juices and fruit drinks; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; non-
alcoholic beverages with tea flavor; non-alcoholic 
drinks, namely, energy shots; non-alcoholic fruit juice 
beverages; whey beverages.

ה' תמוז תשע"ז - 95529/06/2017



Trade Mark No. 283440 מספר סימן

Application Date 01/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Analytical Graphics, Inc.

Address: 220 Valley Creek Blvd., Exton PA 19341, U.S.A.

(Pennsylvania, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for graphical data representation.

ה' תמוז תשע"ז - 95629/06/2017



Trade Mark No. 283441 מספר סימן

Application Date 21/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290186 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a shaded circle containing a 
sunburst design and a partial arc design; next to the 
shaded circle are the letters "BD" and the word 
"OneFeed".

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

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

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cell culture media supplement.

ה' תמוז תשע"ז - 95729/06/2017



Trade Mark No. 283442 מספר סימן

Application Date 06/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290205 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts for clothing.

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

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

Switzerland, 15/05/2015, No. 673435 שוויץ, 15/05/2015, מספר 673435

Class: 3 סוג: 3

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ה' תמוז תשע"ז - 95829/06/2017



 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Società a garanzia limitata (Sagl))

ה' תמוז תשע"ז - 95929/06/2017



Trade Mark No. 283443 מספר סימן

Application Date 18/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290227 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kartomi, Inc.

Address: 900 S. Figueroa St., Suite 1711, Los Angeles 
CA 91101, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for business networking method and 
system.

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

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

U.S.A., 19/06/2015, No. 86668991 ארה"ב, 19/06/2015, מספר 86668991

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 96029/06/2017



Trade Mark No. 283444 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290240 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OXIBIS GROUP

Address: 8 rue de la Carronnée, F-39400 MORBIER, 
France

(France Société par actions simplifiée (SAS))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; spectacle frames; 
sunglasses; goggles for sports; eyewear; spectacle 
cases; containers for contact lenses; spectacle 
lenses; optical lenses; contact lenses; contact lenses 
[optics]; correcting lenses [optics]; cords for 
spectacles; spectacles [optics]; fine chains for 
spectacles; pince-nez mountings.

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

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

France, 08/07/2015, No. 15 4 195 303 צרפת, 08/07/2015, מספר 303 195 4 15

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 96129/06/2017



Trade Mark No. 283449 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290294 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Proenza Schouler, LLC

Address: 495 Broadway, 8th floor, New York NY 10012, 
U.S.A.

(New York, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body creams; Eau de toilette; Perfumes; Shampoos; 
Shower gels; Soaps.

ה' תמוז תשע"ז - 96229/06/2017



Trade Mark No. 283450 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290298 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

Defensive weapons, namely, guided ballistic mortar 
projectiles for military 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., 20/08/2015, No. 86732043 ארה"ב, 20/08/2015, מספר 86732043

Class: 13 סוג: 13

ה' תמוז תשע"ז - 96329/06/2017



Trade Mark No. 283452 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290314 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iroko Pharmaceuticals Puerto Rico 
Corporation

Address: 268 Munoz Rivera Avenue, Suite 1400, 00918 
SAN JUAN, Puerto Rico

(Puerto Rico Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation.

ה' תמוז תשע"ז - 96429/06/2017



Trade Mark No. 283454 מספר סימן

Application Date 10/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290360 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Società a garanzia limitata (Sagl))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts for clothing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 13/03/2015, No. 673911 שוויץ, 13/03/2015, מספר 673911

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ה' תמוז תשע"ז - 96529/06/2017



Trade Mark No. 283456 מספר סימן

Application Date 13/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290394 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Moisturizing face lotion that contains sunscreen; non-
medicated beauty serums; non-medicated facial 
serums; non-medicated facial brightening serums; 
non-medicated body serums; age spot reducing 
creams; anti-aging creams; non-medicated fortified 
skin brightener; non-medicated skin dark spot 
corrector and make-up primers; facial creams; 
cosmetics, namely, creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands; 
pressed face powder; non-medicated acne treatment 
preparation; cover-up in the nature of concealer, 
foundation, and tinted moisturizer; under-eye 
concealer; loose face powder; facial and body soaps; 
sun care preparations, namely, sun block, sun 
screen, sun creams, non-medicated skin care 
preparations; hand lotion; hand cream; face lotion; 
face cream; moisturizing lotions and creams for the 
face and body; moisturizing lotions and creams for 
the face and body that contains sunscreen; tinted 
moisturizing lotions and creams for the face and 
body; spray moisturizers for the face and body; color 
cosmetics; color cosmetics, namely, lipsticks, lipstick 
liners, lip glosses, mascaras, eye shadows, blushes, 
eye liners, facial concealer, pressed face powder, 
loose face powder, under-eye concealer, 
foundations, nail polishes, nail care preparations, 
non-medicated skin care preparations and non-
medicated skin treatment products, namely, 
cleansers, skin toners, moisturizers; perfumes; eau 
de parfum; perfumes and toilet waters; colognes; 
lipstick cases; cleansers; toners for cosmetic use; 
moisturizers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 18/09/2015, No. 86761595 ארה"ב, 18/09/2015, מספר 86761595

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 96629/06/2017



 Owners

Name: Cosmedicine, LLC

Address: 15301 Ventura Blvd., Suite 400, Sherman Oaks 
CA 91403, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

ה' תמוז תשע"ז - 96729/06/2017



Trade Mark No. 283459 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290433 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consist of the word "DJI" in stylized 
lettering on the left and the word "NPE" in stylized 
lettering on the right; the wording "DJI NPE" has no 
significance in the relevant trade or industry or as 
applied to the goods listed in the application, no 
geographical significance, and not term of art.

 Owners

Name: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 6F, HKUST SZ IER Bldg.,No. 9 Yuexing 1st 
Rd., Hi-Tech Park (South), Nanshan District, Shenzhen 
518057 Guangdong, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Air vehicles; aeroplanes; amphibious airplanes; 
aircraft; hot air balloons; space vehicles; aeronautical 
apparatus, machines and appliances; airships; 
dirigible balloons [airships]; seaplanes.

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games; games; flying discs [toys]; toys; 
scale model kits (toys); toy models; toy vehicles; 
paragliders.

Class: 41 סוג: 41

Instruction services; organization of competitions 
[education or entertainment]; arranging and 
conducting of workshops [training]; arranging and 
conducting of symposiums; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of electronic books and journals on-line; games 
equipment rental; game services provided on-line 
from a computer network; providing on-line videos, 
not downloadable; providing on-line music, not 
downloadable.

ה' תמוז תשע"ז - 96829/06/2017



Trade Mark No. 283464 מספר סימן

Application Date 07/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290478 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NVC Lighting Technology Corporation

Address: Shiqiaotou, Dongya Cunweihui, Ruhu Town, 
Huizhou City, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transformers [electricity]; connectors [electricity]; 
current rectifiers; integrated circuits; light dimmers 
[regulators], electric; sockets, plugs and other 
contacts [electric connections]; distribution boxes 
[electricity]; converters, electric; distribution consoles 
[electricity].

ה' תמוז תשע"ז - 96929/06/2017



Trade Mark No. 283465 מספר סימן

Application Date 06/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290484 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products in powder form for the generative 
production of parts, prototypes, designs, shapes and 
tools as well as other kinds of three-dimensional 
objects, in particular by laser sintering, laser fusion, 
sintering of electron beams or fusion of electron 
beams.

Class: 6 סוג: 6

Metal powders and metal alloys for the generative 
production of parts, prototypes, designs, shapes and 
tools as well as other kinds of three-dimensional 
objects, in particular by laser sintering, laser fusion, 
sintering of electron beams or fusion of electron 
beams.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of powders for parts, prototypes, designs, 
shapes and tools as well as other kinds of three-
dimensional objects by a generative manufacturing 
process; Treatment of parts, prototypes, designs, 
shapes and tools and other kinds of three-
dimensional objects by a generative manufacturing 
process; treatment of powders for generative 
production of three-dimensional objects, particularly 
by laser sintering, laser fusion, sintering of electron 
beams or fusion of electron beams.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 23/07/2015, No. 681633 שוויץ, 23/07/2015, מספר 681633

Class: 1 סוג: 1

Class: 6 סוג: 6

Class: 40 סוג: 40

ה' תמוז תשע"ז - 97029/06/2017



 Owners

Name: Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

Address: Churerstrasse 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

ה' תמוז תשע"ז - 97129/06/2017



Trade Mark No. 283466 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Closurelogic GmbH

Address: Mainzer Straße 185, 67547 Worms, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Sealing caps, bottle closures and individual parts 
therefor of metal, in particular for vessels of metal, 
glass, plastic, porcelain, ceramic and wood.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 08/07/2015, No. 014348643 האיחוד האירופי, 08/07/2015, מספר 014348643

Class: 6 סוג: 6

ה' תמוז תשע"ז - 97229/06/2017



Trade Mark No. 283471 מספר סימן

Application Date 22/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290553 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meso Scale Diagnostics, LLC

Address: 1601 Research Boulevard, Rockville MD 20850, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Biological, biochemical and chemical analyzers for 
assays, selection, screening, testing, imaging, 
electrochemiluminescence and diagnostics of 
biological, biochemical and chemical samples.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 24/07/2015, No. 86704345 ארה"ב, 24/07/2015, מספר 86704345

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 97329/06/2017



Trade Mark No. 283472 מספר סימן

Application Date 08/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290572 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown and gold.

The mark is a three-dimensional mark

 Owners

Name: REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A.

Address: 7, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg, 
Luxembourg

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers, rosé wines and 
whisky of all types.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/07/2015, No. 1314853 בנלוקס, 31/07/2015, מספר 1314853

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 97429/06/2017



Trade Mark No. 283474 מספר סימן

Application Date 15/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290592 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAP SE

Address: Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, 
Germany

(Germany SE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for use with mobile 
phones, tablets and other handheld computer 
devices, namely, software to provide end users with 
interactive, three-dimensional, audio-visual 
instruction manuals for the assembly, installation, 
maintenance or repair of products, to complete 
household projects and to register and manage 
product manufacturer warranty information.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 16/07/2015, No. 86695731 ארה"ב, 16/07/2015, מספר 86695731

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 97529/06/2017



Trade Mark No. 283475 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290596 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use with glucose sensors 
namely, software for recording, analyzing, reporting 
and managing patient glucose levels; computer 
software for recording, analyzing, reporting and 
managing patient medical information; downloadable 
software in the nature of a mobile application for use 
in the electronic transmission of patient medical 
information; downloadable computer software for use 
in the electronic transmission of patient glucose level 
and related glucose level data; computer software for 
use in calculating, reviewing, analyzing and 
displaying patient data.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, medical sensors that are 
implanted or inserted into the human body used to 
continuously monitor the concentration of glucose in 
the human body and accessories therefor, namely, 
receivers, sensor housings and sensor insertion 
devices, sold therewith; medical devices, namely, 
medical sensors that are implanted or inserted into 
the human body used to continuously measure and 
monitor the concentration of glucose in the human 
body and accessories therefor, namely, receivers, 
sensor housings and sensor insertion devices that 
permit the wireless reporting and analysis of the 
concentration of glucose in the human body sold 
therewith; integrated medical examination systems 
comprising medical devices in the nature of glycemic 
management.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 16/07/2015, No. 86695079 ארה"ב, 16/07/2015, מספר 86695079

Class: 10 סוג: 10

U.S.A., 16/07/2015, No. 86695085 ארה"ב, 16/07/2015, מספר 86695085

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 97629/06/2017



 Owners

Name: Senseonics, Incorporated

Address: 20451 Seneca Meadows Parkway, Germantown 
MD 20876, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ה' תמוז תשע"ז - 97729/06/2017



Trade Mark No. 283476 מספר סימן

Application Date 14/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290600 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Hosting an online portal featuring links to medical 
and scientific research in the field of cancer treatment 
and diagnosis and clinical trials information; providing 
collected and analyzed medical information in the 
field of cancer genomics and treatment information 
for cancer for scientific research purposes.

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information, featuring patient 
medical test results from medical testing for 
diagnosis or treatment purposes, from a website; 
genomic and genetic and molecular medical testing 
for cancer diagnostic or treatment purposes; 
diagnostic services, namely, medical diagnostic 
testing for cancer; providing collected and analyzed 
medical information in the field of cancer genomics 
and treatment information for cancer for diagnostic 
and treatment purposes; providing medical data and 
information to healthcare professionals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/11/2014, No. 86458376 ארה"ב, 19/11/2014, מספר 86458376

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ה' תמוז תשע"ז - 97829/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a cube shape with various 
triangular and square elements in different shades.

 Owners

Name: Foundation Medicine, Inc.

Address: 150 Second Street, Cambridge MA 02141, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ה' תמוז תשע"ז - 97929/06/2017



Trade Mark No. 283481 מספר סימן

Application Date 22/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290637 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Robert Bosch GmbH

Address: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Stuttgart, 
Gerlingen, Germany

(Germany Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electronic hand drills, core bits being parts of 
machines, electric scissors, tool holders for electric 
tools, mechanical coupling adapters, being parts of 
electric power tools.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 04/03/2015, No. 013793948 האיחוד האירופי, 04/03/2015, מספר 013793948

Class: 7 סוג: 7

ה' תמוז תשע"ז - 98029/06/2017



Trade Mark No. 283482 מספר סימן

Application Date 02/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290641 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the GALLERIA. separately, but in 
the combination of the mark.

The English translation of "GALLERIA DELLA VITA" 
in the mark is "GALLERY OF LIFE".

 Owners

Name: Project Youth Inc.

Address: 130 5503 Crowchild Tr., NW, Calgary, Alberta 
T3B 4Z1, Canada

(Canada Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging and conducting of art exhibitions for 
commercial or advertising purposes.

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes in the 
fields of photography, painting, sculpture, dance, 
other art, music, and language.

Class: 43 סוג: 43

Coffee bars; restaurant and cafe services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 02/03/2015, No. 86550832 ארה"ב, 02/03/2015, מספר 86550832

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 98129/06/2017



Trade Mark No. 283483 מספר סימן

Application Date 17/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290645 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "RELITE" written in 
any character, color and size.

 Owners

Name: RESINDION S.R.L.

Address: Via Roma, 55, I-20082 BINASCO (MI), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Filtering preparations for the beverages industry; 
activated carbon; carbon for filters; catalysts for use 
in chemical processes; catalysts for chemical and 
biochemical processes; filtering materials [chemical 
preparations]; toxic gas neutralizers; water-softening 
preparations; industrial chemicals; bleaching 
preparations [decolorants] for industrial purposes; 
must-fining preparations; beer-clarifying and 
preserving agents; oil-purifying chemicals; chemical 
reagents, other than for medical or veterinary 
purposes; ion exchangers [chemicals]; chemical 
preparations for the treatment of water; ion 
exchangers [chemicals].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 09/02/2015, No. 302015000005707 איטליה, 09/02/2015, מספר 302015000005707

Class: 1 סוג: 1

ה' תמוז תשע"ז - 98229/06/2017



Trade Mark No. 283491 מספר סימן

Application Date 28/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290693 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

News agency services providing news reports, 
photographs, videos, audio recordings, dispatches, 
newspaper features, broadcast features, and press 
releases; providing an on-line publication in the 
nature of a manual in the field of writing style for 
journalists.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 17/06/2015, No. 86665152 ארה"ב, 17/06/2015, מספר 86665152

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 98329/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) red, white, and black is/are 
claimed as a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of the stylized letters "AP" in 
black with a red horizontal line under the letters 
within a white rectangular background.

 Owners

Name: The Associated Press

Address: 450 W. 33 Street, New York, NY 10001, U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

ה' תמוז תשע"ז - 98429/06/2017



Trade Mark No. 283492 מספר סימן

Application Date 27/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290694 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., 
Ltd

Address: 9th Floor, No. 510,Cao Yang Rd., Putuo District, 
200063 Shanghai, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion services for third parties; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes.

Class: 40 סוג: 40

Medicinal materials processing; processing of 
chemical reagents.

ה' תמוז תשע"ז - 98529/06/2017



Trade Mark No. 283496 מספר סימן

Application Date 18/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290761 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 98629/06/2017



Class: 3 סוג: 3

Breath freshening sprays; amber [perfume]; antistatic 
preparations for household purposes; balms other 
than for medical purposes; beard dyes; hair dyes; 
colorants for toilet purposes; bergamot oil; joss 
sticks; lip glosses; nail varnish; badian essence; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic 
purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; mustache wax; astringents for cosmetic 
purposes; gaultheria oil; dental bleaching gels; 
heliotropine; geraniol; make-up; lipsticks; disinfectant 
soap; deodorants for human beings or for animals; 
deodorant soap; depilatory preparations; depilatory 
wax; scented water; scented wood; ethereal 
essences; essential oils; essential oils of cedarwood; 
Javelle water; jasmine oil; greases for cosmetic 
purposes; aromatics [essential oils]; lacquer-
removing preparations; ionone [perfumery]; extracts 
of flowers [perfumes]; adhesives for affixing false 
hair; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for cosmetic purposes; hair conditioners; 
cosmetics; eyebrow cosmetics; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetics for animals; 
make-up powder; beauty masks; cosmetic kits; hair 
straightening preparations; cosmetic preparations for 
skin care; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic preparations for baths; cosmetic creams; 
cakes of toilet soap; lavender water; lavender oil; 
incense; hair spray; essential oils of lemon; 
medicated soap; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; after-shave lotions; massage gels other 
than for medical purposes; almond oil; almond soap; 
almond milk for cosmetic purposes; soap; shaving 
soap; soap for foot perspiration; musk [perfumery]; 
mint for perfumery; mint essence [essential oil]; nail 
art stickers; neutralizers for permanent waving; 
fumigation preparations [perfumes]; eau de Cologne; 
eyebrow pencils; cosmetic pencils; oils for perfumes 
and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet 
purposes; bases for flower perfumes; cleansing milk 
for toilet purposes; perfumery; perfumes; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; pomades for 
cosmetic purposes; air fragrancing preparations; 
shaving preparations; make-up preparations; nail 
care preparations; make-up removing preparations; 
hair waving preparations; bath preparations, not for 
medical purposes; aloe vera preparations for 
cosmetic purposes; antiperspirants [toiletries]; 
antiperspirant soap; toiletries; safrol; sachets for 
perfuming linen; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; breath freshening strips; bath salts, not 
for medical purposes; sunscreen preparations; 
douching preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; potpourris 
[fragrances]; dry shampoos; talcum powder, for toilet 
use; terpenes [essential oils]; rose oil; toilet water; 
mascara; cosmetic dyes; lipstick cases; henna 
[cosmetic dye]; essential oils of citron; shampoos; 
shampoos for pets; false eyelashes; false nails.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ה' תמוז תשע"ז - 98729/06/2017



 Owners

Name: Limited Liability Company "Elfa laboratory"

Address: vul. Simi Sosninykh, 9, Kyiv 03148, Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

Ukraine, 27/07/2015, No. m 201512087 m 201512087 אוקראינה, 27/07/2015, מספר

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 98829/06/2017



Trade Mark No. 283499 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290803 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, white, green and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Drop in yellow, white and green with text 
besides in black.

 Owners

Name: Europafilter Aktiebolag

Address: Metodvägen 6, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden

(Sweden Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Cartridges for filtering machines; filters for cleaning 
cooling air (for engines); filters (parts of machines or 
engines); filtering machines; cleaning devices for 
fuels; cleaning apparatus for fuels.

Class: 11 סוג: 11

Filters (parts of household and industrial 
installations); water filtering apparatus; oil-scrubbing 
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, 23/06/2015, No. 014288963 האיחוד האירופי, 23/06/2015, מספר 014288963

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

ה' תמוז תשע"ז - 98929/06/2017



Trade Mark No. 283500 מספר סימן

Application Date 30/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290807 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Swivels, adapters, breakaway couplings, and 
vapor/liquid splitter intake manifolds all made 
primarily of metal and all to be attached to fuel supply 
hoses for fuel dispensing systems.

Class: 7 סוג: 7

Fuel dispensers, and parts therefor, for service 
stations and fueling stations; vacuum assist vapor 
recovery system for fuel dispensers comprised of a 
vapor pump, fuel dispensing nozzle, fuel dispenser 
hose, and an electronic controller to recover vapors 
that are emitted from a vehicle's gas tank during 
fueling; submersible pumps; pumps for pumping 
vehicle fuel from fuel storage tanks; intake screens 
for submersible pumps for blocking particles in fuel 
storage tanks from entering the pumps; vapor 
vacuum pumps for use in vapor recovery systems for 
fuel dispensing sites; non-automatic fueling nozzles; 
vacuum breakers, namely, pressure relief valves 
used with fuel dispensing systems; automatic fuel 
dispensing nozzles; automatic fueling nozzles; 
electronic proportioning valves for vapor recovery 
from fuel dispensers.

Class: 9 סוג: 9

Flow meters for use with fuel dispensers; point-of-
sale terminals; point-of-sale systems for service 
stations and convenience stores consisting of 
computer hardware, printers, display screens and 
computer software for controlling and monitoring fuel 
dispensing systems, payment authorization 
terminals, electronic cash registers, underground fuel 
storage containers, car wash machinery, video 
security systems, lottery terminals, and electronic 
safes; computer software for convenience store 

ה' תמוז תשע"ז - 99029/06/2017



point-of-sale systems for monitoring transactions, 
providing predictive analytics, and promoting to 
customers the sale of convenience store products 
and services; radio-frequency identification (RFID) 
readers; electronic personal identification number 
(PIN) pads; electronic payment terminals for fuel 
dispensers; electronic card readers; bar code 
readers; electronic apparatus, namely, cash 
acceptors for making payments at fuel dispensers; 
contactless electronic payment terminals; media 
server with software for use with fuel dispensers, 
which enables fueling stations to advertise and 
merchandise products and services, and enables 
customers to order products and services and access 
the internet from fuel dispensers; computer software 
for selling lottery tickets and lottery games at fuel 
dispensers; electronic display screens for fuel 
dispensers; printers for fuel dispensers; software for 
fuel retailers and fuel servicing organizations for 
controlling, programming, and interacting with fuel 
dispensers; software for fuel retailers for allowing fuel 
dispenser payments to be made via mobile devices 
and tablet computers; software for fuel retailers for 
managing advertising on fuel dispensers; software for 
fuel retailers for managing loyalty programs via fuel 
dispensers; software for fuel retailers for managing 
lottery or gaming services via fuel dispensers; 
software for fuel retailers for managing portable 
payment terminals used to control fuel dispensers; 
computer software; self-service electronic food 
ordering systems consisting primarily of electronic 
display screens, printers, and interactive kiosks for 
ordering food; electronic control apparatus for 
controlling and authorizing the operation of fuel 
dispensers, and for fuel management analysis and 
reporting; vehicle identification systems for 
authorizing and tracking vehicle refueling; computer 
software for vehicle fueling station operators, for fuel 
inventory management, for creating fuel data reports, 
for authorizing fueling transactions, for monitoring 
fuel status alarms, and for scheduling vehicle 
maintenance; automatic tank gauges; electronic 
control apparatus for submersible pumps; computer 
software for use with submersible pumps for 
optimizing pump fuel flow; sensors for fuel line leak 
detection; leak detectors for fuel lines; liquid level 
sensors; measuring probes for measuring inventory 
levels in fuel storage tanks; measuring probes for 
measuring fuel density in fuel storage tanks; float 
assembly for use with fuel storage tank electronic 
probes, for detection of water and ethanol phase 
separation in gasoline storage tanks; sensors for 
measuring water and/or fuel in fuel dispenser pans 
and containment sumps; sensors for detecting leaks 
in fuel dispenser pans and containment pans; 
sensors for detecting leaks in fuel storage tanks; 
sensors for detecting hydrocarbons in the water 
table; sensors for detecting hydrocarbon vapors in 
dry monitoring wells; electronic devices for wirelessly 
transmitting data from automatic tank gauges using 
radio frequency technology; vapor flow sensors; 
vapor pressure sensors; electronic vapor recovery 
controllers; vapor flow meters; computer software for 
fuel vapor recovery monitoring; computer software for 
use in connection with automatic tank gauges that 
are connected to fuel storage tanks at vehicle fueling 
stations, such software for the provision of fuel 

ה' תמוז תשע"ז - 99129/06/2017



inventory data, leak detection and diagnostic 
information, and for providing web-based access to 
all of the foregoing functions; electronic meter 
register displays; computer software for monitoring, 
reporting, transmitting, and organizing meter register 
data; interconnect boxes for electronic meter register 
systems, namely, an electronic device consisting 
primarily of a circuit board, operational software, and 
wire connectors for power and data; meter registers 
for use with fluid flow meters; gasoline pump 
computers; electric pulse transmitters.
Class: 42 סוג: 42

Providing online, non-downloadable software for fuel 
retailers and fuel servicing organizations for 
controlling, programming, and interacting with fuel 
dispensers; providing online, non-downloadable 
software for managing and processing payments 
made via fuel dispensers; providing online, non-
downloadable software for mobile device users for 
interacting remotely with fuel dispensers; providing 
online, non-downloadable software for transmitting 
advertising to and managing advertising on fuel 
dispensers; providing online, non-downloadable 
software for lottery and gaming organizations for 
dispatching, displaying and managing tickets and 
games via fuel dispensers; providing online, non-
downloadable software for managing loyalty 
programs on fuel dispensers; providing online, non-
downloadable software; testing of fuel dispensing 
equipment, fueling station equipment, and fuel 
management equipment; monitoring fuel storage 
tanks and fuel lines to ensure proper functioning, and 
reporting performance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 06/12/2015, No. 86840568 ארה"ב, 06/12/2015, מספר 86840568

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 99229/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, green, blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of a design of a circle 
formed by three large, curved triangular-shaped 
figures in red, green, and blue, pointing in a counter-
clockwise direction to the outside of three smaller, 
curved triangular-shaped figures, in red, green, and 
blue, pointing in a clockwise direction.

 Owners

Name: Gilbarco Inc.

Address: 7300 West Friendly Avenue, Greensboro NC 
27410, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ה' תמוז תשע"ז - 99329/06/2017



Trade Mark No. 283501 מספר סימן

Application Date 09/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290818 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOJIRO CO., LTD.

Address: No. 13, Butsuryu-Center 1-chome, Tsubame-
shi, Niigata 959-1277, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools, namely, hoes, spades, rakes, hammers, 
wrenches, nippers and cutting pliers; bladed or 
pointed hand tools, namely, scissors, kitchen knives, 
knives for cooking, paring knives, and table knives; 
non-electric egg slicers; sugar tongs; non-electric 
planes for flaking dried bonito blocks (Katsuo-bushi 
planes); non-electric can openers; nutcrackers of 
common metal; spoons; non-electric cheese slicers; 
non-electric pizza cutters; forks; non-electric peelers; 
fish scalers; non-electric vegetable slicers; diving 
knives; diving knife holders; tweezers; electric razors 
and electric hair clippers.

ה' תמוז תשע"ז - 99429/06/2017



Trade Mark No. 283504 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mountain Park Music, Inc.

Address: 3873 Ridgemoor Drive, Studio City CA 91604, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing items, namely, shirts, pants, and 
undergarments, having removable, replaceable, and 
repositionable pieces of moisture absorbent material.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/07/2015, No. 86693235 ארה"ב, 15/07/2015, מספר 86693235

Class: 25 סוג: 25

ה' תמוז תשע"ז - 99529/06/2017



Trade Mark No. 283513 מספר סימן

Application Date 13/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290967 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Moisturizing face lotion that contains sunscreen; non-
medicated beauty serums; non-medicated facial 
serums; non-medicated facial brightening serums; 
non-medicated body serums; age spot reducing 
creams; anti-aging creams; non-medicated fortified 
skin brightener; non-medicated skin dark spot 
corrector and make-up primers; facial creams; 
cosmetics, namely, creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands; 
pressed face powder; non-medicated acne treatment 
preparation; cover-up in the nature of concealer, 
foundation, and tinted moisturizer; under-eye 
concealer; loose face powder; facial and body soaps; 
sun care preparations, namely, sun block, sun 
screen, sun creams, non-medicated skin care 
preparations; hand lotion; hand cream; face lotion; 
face cream; moisturizing lotions and creams for the 
face and body; moisturizing lotions and creams for 
the face and body that contains sunscreen; tinted 
moisturizing lotions and creams for the face and 
body; spray moisturizers for the face and body; color 
cosmetics; color cosmetics, namely, lipsticks, lipstick 
liners, lip glosses, mascaras, eye shadows, blushes, 
eye liners, facial concealer, pressed face powder, 
loose face powder, under-eye concealer, 
foundations, nail polishes, nail care preparations, 
non-medicated skin care preparations and non-
medicated skin treatment products, namely, 
cleansers, skin toners, moisturizers; perfumes; eau 
de parfum; perfumes and toilet waters; colognes; 
lipstick cases.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 18/09/2015, No. 86761476 ארה"ב, 18/09/2015, מספר 86761476

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 99629/06/2017



 Owners

Name: Cosmedicine, LLC

Address: 15301 Ventura Blvd., Suite 400, Sherman Oaks 
CA 91403, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

ה' תמוז תשע"ז - 99729/06/2017



Trade Mark No. 283514 מספר סימן

Application Date 28/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290979 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SESSUN

Address: 10 boulevard du Collet, F-13008 MARSEILLE, 
France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Chronometric instruments; precious stones, pearls 
and precious metals and imitations thereof; jewelry 
cases and watch cases; jewelry and jewelry articles; 
charms; key rings (trinkets or fobs); key rings and key 
chains; timepieces.

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas and parasols; saddlery, whips and horse 
equipment; imitation fur; leather laces; unworked or 
semi-worked leather; imitation leather sold in bulk; 
leather and imitation leather; leather for footwear; 
skins and other worked or semi-worked leather; 
luggage; bags; wallets; boxes of leather.

Class: 25 סוג: 25

Headgear; footwear; clothing; belts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 18/12/2015, No. 014936322 האיחוד האירופי, 18/12/2015, מספר 014936322

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ה' תמוז תשע"ז - 99829/06/2017



Trade Mark No. 283515 מספר סימן

Application Date 09/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290981 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Phenox GmbH

Address: Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum, 
Germany

(Germany Limited Liability Company (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters, in particular guide catheters, aspiration 
catheters, micro catheters; instruments for the 
implanting and explanting of implants.

ה' תמוז תשע"ז - 99929/06/2017



Trade Mark No. 283519 מספר סימן

Application Date 10/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290999 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleansers, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfumes; shaving 
preparations; soaps for personal use.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts for clothing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 23/03/2015, No. 671429 שוויץ, 23/03/2015, מספר 671429

Class: 3 סוג: 3

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ה' תמוז תשע"ז - 100029/06/2017



 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Società a garanzia limitata (Sagl))

ה' תמוז תשע"ז - 100129/06/2017



Trade Mark No. 283521 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291044 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUCCIO GUCCI S.P.A.

Address: Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags; 
shoulder bags; handbags; Boston bags; waist packs; 
sling bags for carrying infants; shopping bags; duffle 
bags; tote bags; evening handbags; clutch bags; 
wallets; purses; leather credit card cases and 
holders; business card cases; travelling cases of 
leather; shoe bags for travel; briefcases; attaché 
cases; pouches of leather; carrying cases made of 
leather; school bags and satchels; suitcases; sports 
bags; bags and holdalls for sports clothing; key cases 
made of leather; backpacks; rucksacks; carry-on 
bags; vanity cases sold empty; shaving bags sold 
empty; beach bags.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 13/05/2015, No. FI2015C000653 FI2015C000653 איטליה, 13/05/2015, מספר

Class: 18 סוג: 18

ה' תמוז תשע"ז - 100229/06/2017



Trade Mark No. 283522 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291057 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; jewellery ornaments, 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; watch back covers; pendulums [clock and 
watchmaking].

ה' תמוז תשע"ז - 100329/06/2017



Trade Mark No. 283523 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291066 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD.

Address: 4-31, Minami-Aoyama,5 chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8616, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky made in Hokkaido, Japan.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/09/2015, No. 2015-084241 יפן, 01/09/2015, מספר 2015-084241

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 100429/06/2017



Trade Mark No. 283524 מספר סימן

Application Date 18/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291080 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic, magnetic and optical recording carriers of 
images, sound and data; encoded information media, 
also in the form of cards.

Class: 35 סוג: 35

Marketing for the purpose of connecting people 
wanting to rent a car with car rental companies; 
marketing for the purpose connecting people wanting 
a hotel with hotels; sales promotion; administrative 
services; business management; administrative 
services.

Class: 36 סוג: 36

Insurance, including travel insurance, financial 
insurance; financial services relating to the rental of 
airplanes.

Class: 39 סוג: 39

Transport services; transport by road, rail, sea and 
air of people and goods; packaging and storage of 
goods; rental of vehicles and aircraft, including via 
the Internet; booking of flights, including via the 
internet; information relating to travel, including via 
the Internet; consulting and information regarding the 
aforesaid services, including via the Internet.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 23/07/2015, No. 1314462 בנלוקס, 23/07/2015, מספר 1314462

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

ה' תמוז תשע"ז - 100529/06/2017



 Owners

Name: Transavia Airlines C.V.

Address: Piet Guilonardweg 15, NL-1117 EE EE 
Schiphol, Netherlands

ה' תמוז תשע"ז - 100629/06/2017



Trade Mark No. 283525 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291104 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shipman Associates, LLC

Address: 1000 Atlantic Ave Suite 100, Alameda CA 
94501, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Blush; cosmetics; lip gloss.

ה' תמוז תשע"ז - 100729/06/2017



Trade Mark No. 283531 מספר סימן

Application Date 22/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1029663 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F. Smit Holding B.V.

Address: Oude Terborgseweg 208, NL-7004 KA 
Doetinchem, Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, equipment and devices for simulating 
driving and racing.

ה' תמוז תשע"ז - 100829/06/2017



Trade Mark No. 283537 מספר סימן

Application Date 18/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1109722 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications (downloadable) and machine 
readable data carriers (recorded and unrecorded), for 
the organization and arrangement of fairs, 
exhibitions, meetings and congresses.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, especially catalogues for fairs, 
exhibitions, meetings and congresses; 
telecommunication and address listings (publications) 
for fairs, exhibitions, meetings and congresses.

Class: 35 סוג: 35

Organization and conducting of fairs and exhibitions 
for commercial and advertising purposes; advertising 
and advertising agencies for others; marketing of 
goods and services through all media; sales 
promotion for others; rental of advertising space, also 
in the Internet (banner exchange); rental of 
advertising material; distribution of advertising 
material (flyer, prospectus, printed matter, samples of 
goods); commercial information and directory 
agency; publication of publicity texts; rental of fair 
and exhibition stalls; provision of commercial and 
business contact information for fair or exhibition 
participants, organizers and sponsors; statistical 
analysis of an accomplished event; direct mail 
advertising to attract new customers and to maintain 
the existing customer base.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to forums on the Internet; providing 
access to information on the Internet; providing 
access to platforms and portals on the Internet; 
providing access to databases.

ה' תמוז תשע"ז - 100929/06/2017



 Owners

Name: NürnbergMesse GmbH

Address: Messezentrum, 90471 Nürnberg, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Class: 41 סוג: 41

Organization and arrangement of meetings, 
symposia and congresses; publication of printed 
matter, publication of printed matter also in electronic 
form on machine readable data carriers, except for 
advertising purposes.

ה' תמוז תשע"ז - 101029/06/2017



STORIA

Trade Mark No. 283597 מספר סימן

Application Date 09/03/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

If the Hebrew version of the listing of goods and 
services, or any part thereof, is unclear, ambiguous, 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות ושירותים, או חלק ממנו, 
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח 

באנגלית

 Owners

Name: Storia, Inc.

Address: 181 Fremont Street, San Francisco, 94105, 
California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Solomon, Patent Attorney

Address: P.O.B. 6294, Petach Tikva, 4902418, Israel

שם: עוז סולומון, עו"פ

כתובת : ת.ד. 6294, פתח תקוה, 4902418, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for creating interactive online web 
journals featuring human interest stories, photos, and 
videos; all included in class 9.

תוכנה להורדה בתצורה של יישומים ניידים ליצירת כתבי עת 
אינטראקטיביים ואינטרנטיים  הכוללים סיפורים אנושיים, 

תמונות, וקטעי וידאו; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                  

Class: 45 סוג: 45

Social media services in the nature of online social 
networking services; all included in class 45.

שירותי מדיה חברתית מסוג שירותי רשתות חברתיות מקוונים; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                 
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Trade Mark No. 283623 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291151 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cooking sauces; tomato sauce; cane sugar; sugar; 
honey; pasta-based dried products; stuffed pasta; 
pasta sauces; pizzas; bakery products; bread; petit-
beurre biscuits; pastries; cakes; wheat-based snacks; 
salt; green coffee; artificial coffee; chocolate.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing; e-commerce services, 
namely providing of information about products by 
means of telecommunications networks for 
advertising and sales purposes; organisation of 
exhibitions and events for commercial or advertising 
purposes; business consultancy services in the field 
of franchising.

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; providing of food and 
beverages; catering; consultancy in the field of 
cooking; external catering services; information 
services on restaurants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 14/07/2015, No. 014363162 האיחוד האירופי, 14/07/2015, מספר 014363162

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43

ה' תמוז תשע"ז - 101229/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, red, white and gold.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The text "IL GOURMETTINO" is in white 
characters outlined in black and with shading formed 
by black dots; the word "IL" is enclosed in a red 
square outlined by a black line, placed next to a gold 
rectangle framed by a black line.

 Owners

Name: Leonardo Galetta

Address: Trav. 513/a, di Corso Alcide De Gasperi, 19-21, 
I-70125 Bari, Italy

ה' תמוז תשע"ז - 101329/06/2017



Trade Mark No. 283624 מספר סימן

Application Date 20/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291156 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Starter cables for motors; anode batteries; junction 
boxes [electricity]; connections for electric lines; 
antennas; distance recording apparatus; appliances 
for measuring the thickness of leather; scales; 
automatic indicators of low pressure in tyres; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; barometers; 
batteries; limiters [electricity]; petrol gauges; 
observation instruments; spectacles [optics]; 
spectacle cases; spectacle frames; spectacle lenses; 
compact disc players; chips [integrated circuits]; 
chronographs [time recording apparatus]; magnetic 
encoders; compact discs; computers; peripherals 
adapted for use with computers; computer 
keyboards; data processing apparatus; burglar 
alarms; revolution counters; printers for use with 
computers; pressure measuring apparatus; batteries, 
electric; electric batteries for vehicles; alarm bells, 
electric; electrical sockets; plug boxes [electric]; 
electric couplings; electricity indicators; theft 
prevention installations, electric; cable channels 
(electric -); collectors, electric; contacts, electric; 
regulating apparatus, electric; electric couplings; 
conductors, electric; measuring devices, electric; 
relays, electric; switchgear [electric]; electronic locks; 
electric boosters; coils, electric; electronic buzzers; 
transformers [electricity]; electric door bells; mains 
monitoring apparatus (electric-); resistances, electric; 
electric cables; condensers (capacitors]; electronic 
notice boards; electronic pens; electronic notebooks; 
distance measuring apparatus; anti-interference 
devices [electricity]; thread counters; ticket 
dispensers; kilometer recorders for vehicles; invoicing 
machines; binoculars; telescopes; telescopes; 
telerupters; teleprinters; tv sets; telephone apparatus; 
fire blankets; fire extinguishers; fire engines; fire 
alarms; fire pumps; films, exposed; film cameras; film 
cutting apparatus; frequency meters; spark-guards; 
masts for wireless aerials; radiotelephony sets; 
apparatus for analysing gases; printed circuits; coin-
operated mechanisms for television sets; coin-
operated musical automata [juke boxes]; money 
counting and sorting machines; speed indicators; 
speed checking apparatus for vehicles; recorded 
computer programs; recorded computer software; 
semi-conductors; holders for electric coils; high-
frequency apparatus; altimeters; holograms; dog 
whistles; hydrometers; identity cards, magnetic; 
inductors [electricity]; interfaces for computers; 
identification threads for electric wires; identification 
sheaths for electric wires; wire connectors 
[electricity]; sheaths for electric cables; verniers; 
calibrating rings; smart cards; cassette players; 

ה' תמוז תשע"ז - 101429/06/2017



cathodes; boiler control instruments; switchboxes 
[electricity]; optical character readers; terminals 
[electricity]; push buttons for bells; bells [warning 
devices]; directional compasses; optical condensers; 
contact lenses; containers for contact lenses; 
couplers [data processing equipment]; acoustic 
couplers; correcting lenses [optics]; cosmographic 
instruments; bullet-proof waistcoats [vests (am.)]; 
copper wire, insulated; laptop computers; lasers, not 
for medical purposes; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; jigs [measuring instruments]; signalling 
panels, luminous or mechanical; road signs, 
luminous or mechanical; luminous signs; optical 
fibers; rulers [measuring instruments]; sounding 
apparatus and machines; air analysis apparatus; 
magnifying glasses; magnetic tapes; magnetic tape 
units for computers; magnetic data media; magnetic 
wires; magnets; encoded magnetic cards; disks, 
magnetic; manometers; materials for electricity mains 
[wires, cables]; material testing instruments and 
machines; mathematical instruments; mouse 
[computer peripheral]; coin-operated mechanisms; 
mechanisms for counter-operated apparatus; coin-
operated mechanisms for television sets; mechanical 
signs; megaphones; quantity indicators; measuring 
apparatus; modems; monitors; navigational 
instruments; neon signs; notebook computers; 
objectives [lenses] [optics]; optical apparatus and 
instruments; optical data media; optical condensers; 
optical lamps; optical fibers; optical lenses; optical 
discs; mirrors [optics]; optical glass; oscillographs; 
parking meters; pedometers; periscopes; cameras 
[photography]; photovoltaic cells; photocopiers; 
photometers; apparatus and instruments for physics; 
record players; juke boxes for computers; plotters; 
precision measuring apparatus; precision balances; 
prisms [optics]; projection apparatus; projection 
screens; pyrometers; radar apparatus; radiological 
apparatus for industrial purposes; radios; vehicle 
radios; smoke detectors; circular slide rules; slide-
rules; reflecting discs for wear, for the prevention of 
traffic accidents; fire escapes; safety nets; safety 
tarpaulins; lifebelts; life saving apparatus and 
equipment; satellites for scientific purposes; 
acidimeters for batteries; scanners [data processing 
equipment]; acoustic conduits; diaphragms 
[acoustics]; sound locating instruments; sound 
recording discs; horns for loudspeakers; 
commutators; integrated circuits; distribution 
consoles [electricity]; control panels [electricity]; head 
protection; protective masks; protection devices 
against x-rays, not for medical purposes; transmitters 
of electronic signals; sounding leads; plumb bobs; 
sounding lines; sextants; electronic tags for goods; 
signals, luminous or mechanical; signal bells; signal 
lanterns; signalling whistles; signalling panels, 
luminous or mechanical; silicon wafers; simulators for 
the steering and control of vehicles; sirens; smart 
cards; sonars; probes for scientific purposes; solar 
batteries; sunglasses; voltmeters; voltage regulators 
for vehicles; memories for data processing 
equipment; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; camera tripods; stands for 
photographic apparatus; sockets, plugs and other 
contacts [electric connections]; stereoscopes; 
stereoscopic apparatus; marking gauges [joinery]; 

ה' תמוז תשע"ז - 101529/06/2017



 Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany

(Germany Joint Stock Company)

bar code readers; current rectifiers; electricity 
conduits; electrified rails for mounting spot lights; 
circuit closers; ammeters; telerupters; electric loss 
indicators; converters, electric; inverters [electricity]; 
tachometers; metronomes; batteries for pocketlamps; 
pocket calculators; electronic pocket translators; 
taximeters; telegraph wires; telegraphs [apparatus]; 
fax devices; distance measuring apparatus; 
telephone apparatus; telephone wires; telephone 
receivers; telephone transmitters; teleprompters; 
telescopes; temperature indicators; word processing 
apparatus; thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; thermostats for vehicles; tone arms for 
record players; sound recording strips; sound 
recording apparatus; tape recorders; sound locating 
instruments; sound recording carriers; sound 
transmitting apparatus; amplifiers; transistors 
[electronic]; vacuum gauges; pressure indicator plugs 
for valves; junction sleeves for electric cables; 
connectors [electricity]; surveying apparatus and 
instruments; surveying chains; amplifying tubes; 
distribution boxes [electricity]; panels for the 
distribution of electricity; videotapes; video screens; 
camcorders; video cassettes; video recorders; video 
game cartridges; viscosimeters; voltmeters; scales; 
weighing apparatus and instruments; weight 
measuring instruments; heat regulating apparatus; 
vehicle breakdown warning triangles; water level 
indicators; bubble levels; intercommunication 
apparatus; wavemeters; anemometers; protractors 
[measuring instruments]; rods for water diviners; 
counters; animated cartoons; time recording 
apparatus; time clocks [time recording devices]; time 
switches, automatic; cell switches [electricity]; 
processors [central processing units]; telescopic 
sights for firearms; compasses [measuring 
instruments]; batteries for lighting.

ה' תמוז תשע"ז - 101629/06/2017



Trade Mark No. 283625 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291158 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable media players; projection apparatus 
[projector]; optical apparatus and instruments; 
protection devices for personal use against 
accidents; alarms; eyeglasses; navigational 
instruments; readers [data processing equipment]; 
electronic tags for goods; facsimile machines; 
electronic notice boards; radios; television apparatus; 
cameras [photography]; teaching apparatus; video 
screens; batteries, electric.

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games; video game machines; arcade 
video game machines; games controllers; portable 
games with liquid crystal displays.

Class: 35 סוג: 35

Direct mail advertising; advertising; television 
advertising; advertising agencies; on-line advertising 
on a computer network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; import-
export agencies; sales promotion for others; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; radio advertising.

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; message sending; 
communications by telephone; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
mail; information about telecommunication; 
communications by fiber [fiber] optic networks; 
providing user access to global computer networks; 
providing internet chatrooms; transmission of digital 
files.

Class: 42 סוג: 42

Maintenance of computer software; computer system 
design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; hosting computer sites 
[web sites]; rental of web servers; computer virus 
protection services; providing search engines for the 
Internet; software as a service [SaaS]; information 
technology consulting services; hosting servers.

ה' תמוז תשע"ז - 101729/06/2017



 Owners

Name: Shenzhen Royole Technologies Co., Ltd.

Address: Room 320,Overseas High-Tech Venture Park 1, 
Qinglin West Road, Longgang District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

ה' תמוז תשע"ז - 101829/06/2017



Trade Mark No. 283626 מספר סימן

Application Date 10/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291171 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 101929/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; import-export agencies; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; cost price analysis; rental of advertising 
space; business auditing; employment agencies; 
computerized file management; book-keeping; 
invoicing; demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
marketing studies; business information; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business 
management consultancy; personnel management 
consultancy; professional business consultancy; 
layout services for advertising purposes; marketing; 
business management of performing artists; business 
management of sports people; news clipping 
services; updating of advertising material; word 
processing; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; arranging 
newspaper subscriptions for others; organization of 
fashion shows for promotional purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; business appraisals; payroll 
preparation; data search in computer files for others; 
sponsorship search; business management 
assistance; commercial or industrial management 
assistance; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; economic forecasting; 
auctioneering; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; sales promotion for others; 
production of advertising films; office machines and 
equipment rental; rental of advertising time on 
communication media; publicity material rental; rental 
of vending machines; rental of photocopying 
machines; publication of publicity texts; radio 
advertising; bill-posting; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail 
advertising; writing of publicity texts; advertising; on-
line advertising on a computer network; advertising 
by mail order; television advertising; document 
reproduction; compilation of information into 
computer databases; compilation of statistics; 
business inquiries; systemization of information into 
computer databases; advisory services for business 
management; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; copywriting; telemarketing 
services; psychological testing for the selection of 
personnel; business management of hotels; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; administrative 
processing of purchase orders; public relations; 
modelling for advertising or sales promotion; typing; 
relocation services for businesses; price comparison 
services; secretarial services; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; shorthand; outsourcing services 
[business assistance]; telephone answering for 
unavailable subscribers; photocopying services; 
business efficiency expert services.

ה' תמוז תשע"ז - 102029/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Credit bureaux; debt collection agencies; real estate 
agencies; financial analysis; rental of apartments; 
leasing of real estate; rental of offices [real estate]; 
leasing of farms; lease-purchase financing; savings 
bank services; accommodation bureaux 
[apartments]; rent collection; issuance of travelers' 
checks; issuance of credit cards; issuance of tokens 
of value; capital investment; insurance information; 
financial information; clearing, financial; insurance 
consultancy; financial consultancy; debt advisory 
services; stock exchange quotations; lending against 
security; business liquidation services, financial; 
brokerage; financial management; exchanging 
money; online banking; debit card services; credit 
card services; factoring; organization of collections; 
antique appraisal; jewellery [jewelry (Am.)] appraisal; 
financial evaluation of standing timber; stamp 
appraisal; real estate appraisal; numismatic 
appraisal; art appraisal; financial evaluation of wool; 
repair costs evaluation [financial appraisal]; financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; 
electronic funds transfer; surety services; securities 
brokerage; real estate brokerage; brokerage of 
carbon credits; insurance brokerage; pawnbrokerage; 
loans [financing]; check [cheque] verification; 
charitable fund raising; financial sponsorship; 
mortgage banking; instalment loans; insurance 
underwriting; life insurance underwriting; health 
insurance underwriting; accident insurance 
underwriting; marine insurance underwriting; fire 
insurance underwriting; apartment house 
management; real estate management; actuarial 
services; banking; stock brokerage services; 
retirement payment services; trusteeship; provident 
fund services; customs brokerage; mutual funds; 
financing services; safe deposit services; deposits of 
valuables; fiscal assessments.

ה' תמוז תשע"ז - 102129/06/2017



Class: 37 סוג: 37

Asphalting; drilling of deep oil or gas-wells; drilling of 
wells; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; renovation of 
clothing; retreading of tires [tyres]; vulcanization of 
tires [tyres] [repair]; building sealing; linen ironing; 
pressing of clothing; disinfecting; rat exterminating; 
mining extraction; refilling of toner cartridges; knife 
sharpening; building insulating; repair information; 
construction information; bricklaying; riveting; 
construction consultation; varnishing; re-tinning; 
scaffolding; road paving; car wash; window cleaning; 
vehicle wash; building construction supervision; 
upholstering; rustproofing; anti-rust treatment for 
vehicles; sanding; pumicing; strong-room 
maintenance and repair; vehicle maintenance; paper 
hanging; painting or repair of signs; cleaning of 
buildings [exterior surface]; vehicle polishing; vehicle 
breakdown assistance [repair]; mending clothing; 
rental of bulldozers; rental of drainage pumps; rental 
of road sweeping machines; rental of cleaning 
machines; rental of cranes [construction equipment]; 
rental of construction equipment; rental of 
excavators; plumbing; masonry; cabinet making 
[repair]; roofing services; painting, interior and 
exterior; carpentry services; underwater repair; 
plastering; quarrying services; repair of security 
locks; umbrella repair; parasol repair; motor vehicle 
maintenance and repair; burner maintenance and 
repair; film projector repair and maintenance; 
airplane maintenance and repair; safe maintenance 
and repair; clock and watch repair; pump repair; 
upholstery repair; shoe repair; clothing repair; 
photographic apparatus repair; furniture restoration; 
restoration of musical instruments; restoration of 
works of art; vehicle lubrication [greasing]; demolition 
of buildings; warehouse construction and repair; 
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
washing; washing of linen; construction; pier 
breakwater building; pipeline construction and 
maintenance; underwater construction; harbour 
construction; factory construction; building of fair 
stalls and shops; shipbuilding; cleaning of buildings 
[interior]; street cleaning; vermin exterminating, other 
than for agriculture; artificial snow-making services; 
laundering; installation of doors and windows; 
irrigation devices installation and repair; elevator 
installation and repair; heating equipment installation 
and repair; burglar alarm installation and repair; 
furnace installation and repair; telephone installation 
and repair; air conditioning apparatus installation and 
repair; fire alarm installation and repair; freezing 
equipment installation and repair; electric appliance 
installation and repair; kitchen equipment installation; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware; machinery installation, maintenance and 
repair; office machines and equipment installation, 
maintenance and repair; interference suppression in 
electrical apparatus; swimming-pool maintenance; 
furniture maintenance; chimney sweeping; boiler 
cleaning and repair; cleaning of clothing; leather 
care, cleaning and repair; fur care, cleaning and 
repair; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper 
cleaning.

ה' תמוז תשע"ז - 102229/06/2017



Class: 38 סוג: 38

News agencies; wireless broadcasting; television 
broadcasting; cable television broadcasting; 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; information about 
telecommunication; providing user access to global 
computer networks; providing access to databases; 
providing internet chatrooms; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; transmission of 
greeting cards online; message sending; computer 
aided transmission of messages and images; 
transmission of telegrams; transmission of digital 
files; electronic mail; providing online forums; 
videoconferencing services; rental of message 
sending apparatus; rental of access time to global 
computer networks; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; rental of telephones; 
rental of facsimile apparatus; radio broadcasting; 
communications by fiber optic networks; 
communications by cellular phones; communications 
by computer terminals; satellite transmission; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; facsimile transmission; paging services 
[radio, telephone or other means of electronic 
communication]; teleconferencing services; telex 
services; voice mail services; telecommunications 
routing and junction services; telegraph services; 
telephone services.

ה' תמוז תשע"ז - 102329/06/2017



Class: 39 סוג: 39

Air transport; motor coach rental; boat rental; garage 
rental; rental of vehicle roof racks; aircraft rental; 
parking place rental; rental of warehouses; booking 
of seats for travel; travel reservation; transport 
reservation; towing; bottling services; water 
distribution; delivery of newspapers; message 
delivery; parcel delivery; delivery of goods; delivery of 
goods by mail order; flower delivery; launching of 
satellites for others; traffic information; transportation 
information; storage information; transportation 
logistics; rescue operations [transport]; arranging of 
cruises; arranging of travel tours; armored-car 
transport; hauling; carting; transport and storage of 
trash; transporting furniture; lighterage services; 
ferry-boat transport; removal services; transport of 
travellers; guarded transport of valuables; bus 
transport; car transport; barge transport; boat 
transport; railway transport; marine transport; 
passenger transport; river transport; porterage; 
refloating of ships; vehicle breakdown assistance 
[towing]; shipbrokerage; transport brokerage; freight 
brokerage [forwarding (Am.)]; car rental; railway truck 
rental; rental of diving bells; rental of diving suits; 
rental of motor racing cars; rental of aircraft engines; 
railway coach rental; rental of wheelchairs; rental of 
storage containers; horse rental; rental of freezers; 
refrigerator rental; vehicle rental; stevedoring; 
unloading cargo; electricity distribution; distribution of 
energy; packaging of goods; ice-breaking; piloting; 
water supplying; escorting of travellers; transport by 
pipeline; ambulance transport; streetcar transport; 
wrapping of goods; operating canal locks; car 
parking; chauffeur services; pleasure boat transport; 
courier services [messages or merchandise]; 
salvaging; salvage of ships; underwater salvage; taxi 
transport; transport; franking of mail; freighting; 
freight [shipping of goods]; physical storage of 
electronically-stored data or documents; boat 
storage; storage of goods; storage; sightseeing 
[tourism]; freight forwarding.
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Class: 41 סוג: 41

Modelling for artists; academies [education]; rental of 
sports grounds; rental of tennis courts; lending 
libraries; booking of seats for shows; videotaping; 
physical education; discotheque services; animal 
training; dubbing; gambling; education information; 
recreation information; entertainment information; 
movie studios; health club services [health and 
fitness training]; night clubs; videotape editing; 
production of radio and television programmes; 
music-halls; production of music; game services 
provided on-line from a computer network; religious 
education; gymnastic instruction; correspondence 
courses; practical training [demonstration]; 
organization of balls; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; providing recreation 
facilities; arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of congresses; arranging 
and conducting of conferences; arranging and 
conducting of concerts; arranging and conducting of 
workshops [training]; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
arranging of beauty contests; organization of 
competitions [education or entertainment]; operating 
lotteries; organization of fashion shows for 
entertainment purposes; organization of shows 
[impresario services]; organization of sports 
competitions; vocational guidance [education or 
training advice]; amusement parks; sign language 
interpretation; television entertainment; mobile library 
services; vocational retraining; providing karaoke 
services; providing golf facilities; providing sports 
facilities; providing amusement arcade services; 
cinema presentations; presentation of live 
performances; theatre productions; conducting 
fitness classes; educational examination; timing of 
sports events; videotape film production; film 
production, other than advertising films; rental of 
audio equipment; rental of video cameras; rental of 
video cassette recorders; rental of videotapes; rental 
of show scenery; rental of sound recordings; toy 
rental; rental of movie projectors and accessories; 
rental of motion pictures; games equipment rental; 
rental of stadium facilities; rental of lighting apparatus 
for theatrical sets or television studios; rental of radio 
and television sets; rental of skin diving equipment; 
rental of sports equipment, except vehicles; rental of 
stage scenery; radio entertainment; entertainer 
services; entertainment; zoological garden services; 
news reporters services; party planning 
[entertainment]; music composition services; 
subtitling; holiday camp services [entertainment]; disc 
jockey services; personal trainer services [fitness 
training]; providing casino facilities [gambling]; 
calligraphy services; club services [entertainment or 
education]; providing museum facilities [presentation, 
exhibitions]; teaching; orchestra services; translation; 
scriptwriting services; ticket agency services 
[entertainment]; coaching [training]; sport camp 
services; recording studio services; language 
interpreter services; services of schools [education]; 
nursery schools; photography; photographic 
reporting; circuses; boarding schools; production of 
shows.

ה' תמוז תשע"ז - 102529/06/2017



Class: 42 סוג: 42

Water analysis; computer system analysis; 
handwriting analysis [graphology]; chemical analysis; 
architectural services; energy auditing; recovery of 
computer data; industrial design; graphic arts design; 
computer virus protection services; technical project 
studies; oil-field surveys; geological surveys; 
engineering; installation of computer software; 
meteorological information; clinical trials; material 
testing; textile testing; bacteriological research; 
biological research; geological research; research in 
the field of environmental protection; cosmetic 
research; mechanical research; chemical research; 
research and development of new products for 
others; scientific research; analysis for oil-field 
exploitation; underwater exploration; technical 
research; calibration [measuring]; web site design 
consultancy; information technology [IT] consultancy; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; architectural consultation; 
computer software consultancy; oil-well testing; 
quality control; vehicle roadworthiness testing; land 
surveying; dress designing; updating of computer 
software; monitoring of computer systems by remote 
access; software as a service [SaaS]; maintenance 
of computer software; authenticating works of art; 
design of interior decor; quality evaluation of standing 
timber; quality evaluation of wool; digitization of 
documents [scanning]; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; urban 
planning; provision of scientific information, advice 
and consultancy in relation to carbon offsetting; 
providing search engines for the internet; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; computer system design; rental 
of web servers; computer rental; rental of computer 
software; geological prospecting; oil prospecting; 
hosting computer sites [web sites]; server hosting; 
copying of computer programs; construction drafting; 
computer software design; cloud seeding; 
consultancy in the field of energy-saving; creating 
and maintaining web sites for others; computer 
programming; chemistry services; packaging design; 
scientific laboratory services; styling [industrial 
design]; physics [research]; surveying.

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
rental of temporary accommodation; rental of 
meeting rooms; tourist homes; hotel reservations; 
boarding house bookings; temporary accommodation 
reservations; hotels; retirement homes; snack-bars; 
cafés; cafeterias; motels; boarding houses; boarding 
for animals; rental of cooking apparatus; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of lighting 
apparatus other than for theatrical sets or television 
studios; rental of tents; rental of transportable 
buildings; rental of drinking water dispensers; 
restaurants; self-service restaurants; canteens; 
holiday camp services [lodging]; bar services; 
providing campground facilities; food and drink 
catering; day-nurseries [crèches].

ה' תמוז תשע"ז - 102629/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, black and orange.

 Owners

Name: INTERNATIONAL CHARITY PUBLIC FUND 
"DIALOGUE OF CULTURES - UNITED WORLD"

Address: Yartsevskaya str., 25A, RU-121552 Moscow, 
Russian Federation

(RU INTERNATIONAL CHARITY PUBLIC FUND)

Class: 44 סוג: 44

Public baths for hygiene purposes; Turkish baths; 
hospitals; landscape design; health centers; 
convalescent homes; nursing homes; wreath making; 
hair implantation; pharmacy advice; aromatherapy 
services; manicuring; chiropractics; massage; 
horticulture; artificial insemination services; 
hairdressing salons; midwife services; veterinary 
assistance; dentistry; medical assistance; tree 
planting for carbon offsetting purposes; medical 
equipment rental; rental of sanitation facilities; 
farming equipment rental; aerial and surface 
spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals; animal breeding; rehabilitation for 
substance abuse patients; gardening; landscape 
gardening; beauty salons; sanatoriums; blood bank 
services; health care; health counselling; flower 
arranging; tattooing; vermin exterminating for 
agriculture, horticulture and forestry; weed killing; 
health spa services; visagists' services; aquaculture 
services; medical clinic services; alternative medicine 
services; opticians' services; plant nurseries; speech 
therapy services; in vitro fertilization services; 
services of a psychologist; sauna services; solarium 
services; telemedicine services; therapy services; 
pharmacists' services to make up prescriptions; 
nursing, medical; lawn care; animal grooming; pet 
grooming; physical therapy; plastic surgery; tree 
surgery; hospices.

ה' תמוז תשע"ז - 102729/06/2017



Trade Mark No. 283633 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "ZAKURO Trading Company", ltd.

Address: ul. Yaltinskaya, 1, kv. 134, RU-117452 Moscow, 
Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared nuts, including crushed peanuts, ground 
almonds, crushed hazelnuts, crushed pistachio nuts, 
strained apricot stones, strained sesame seeds, 
strained flax seeds; fat-containing mixtures for bread 
slices; vegetable oils; peanut butter; flaxseed oil for 
culinary purposes; nut pastes; tahini [sesame seed 
paste]; paste made of strained flax seeds; paste 
made of strained apricot stones; locust beans paste.

Class: 30 סוג: 30

Pancakes; waffles; confectionery; almond 
confectionery; chocolate; sweets, namely nut and 
chocolate pastes; pralines; gingerbread; halvah.

ה' תמוז תשע"ז - 102829/06/2017



Trade Mark No. 283634 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291239 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO BAILE STATIONERY MANUFACTURE 
CO.,LTD

Address: Fangjia Village,Guanhaiwei Town,Cixi City, 
Ningbo, Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Writing instruments; writing materials; stationery; 
whiteboard markers; boxes for pens; oil pastels; 
fountain pens; crayons; retractable pencils; contour 
pens.

ה' תמוז תשע"ז - 102929/06/2017



Trade Mark No. 283635 מספר סימן

Application Date 04/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLUEBEEP SAS

Address: Z.I. LES BOULAIS, F-61260 MALE, France

(FRANCE SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Devices for safety, security, protection and signaling; 
measuring, detection and monitoring instruments, 
indicators and controllers.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and means of transport.

Class: 20 סוג: 20

Furniture and furnishings.

ה' תמוז תשע"ז - 103029/06/2017



Trade Mark No. 283636 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291250 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS

Address: ZI de Genipa, F-97224 DUCOS, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); rums; rum-based 
cocktails, punches and beverages; ciders; spirits; 
liqueurs; digesters (liqueurs and spirits); wines; eaux-
de-vie (brandy); alcoholic fruit extracts; alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic extracts or 
essences.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 10/12/2015, No. 15 4 232 908 צרפת, 10/12/2015, מספר 908 232 4 15

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 103129/06/2017



Trade Mark No. 283637 מספר סימן

Application Date 06/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291259 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Electronic Arts Inc.

Address: 209 Redwood Shores Parkway, Legal 
Department, Redwood City CA 94065, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game; entertainment services, namely, 
providing information relating to electronic computer 
games via the internet; entertainment services, 
namely, providing computer games accessed and 
played via mobile and cellular phones and other 
wireless devices.

ה' תמוז תשע"ז - 103229/06/2017



Trade Mark No. 283639 מספר סימן

Application Date 19/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291274 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICOMA INTERNATIONAL CORPORATION

Address: 3450 NW 114 AVENUE, DORAL FL 33178, 
U.S.A.

(Florida, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Industrial and household sewing machines; 
embroidery machines; fabric and leather cutting 
machines; clutch, continuous and electronic servo 
motors.

ה' תמוז תשע"ז - 103329/06/2017



Trade Mark No. 283643 מספר סימן

Application Date 20/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Milli Reasürans Türk Anonim Sirketi

Address: Harbiye Mah. Maçka Cad. No: 35, TR-34367 
Şişli İstanbul, Turkey

(Turkey joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; insurance brokerage; insurance 
consultancy; insurance information; insurance 
underwriting; accident insurance underwriting; fire 
insurance underwriting; health insurance 
underwriting; life insurance underwriting; marine 
insurance underwriting; financial evaluation; 
insurance services; financial consultancy; financial 
analysis; financial sponsorship; financial information; 
financing services; actuarial services; banking; 
factoring; issuance of credit cards; exchanging 
money; financial management; providing financial 
information via a web site; monetary affairs; financial 
affairs; real estate affairs; real estate brokerage; real 
estate agencies; real estate management; customs 
brokerage.

ה' תמוז תשע"ז - 103429/06/2017



Trade Mark No. 283645 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291347 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Glycerine for industrial purposes; chemicals for 
industrial purposes; silicon; silicates; glycol; glycol 
ether; naphthalene; wetting agents; acetone; 
acetylene; ethers; ethyl ether; auxiliary fluids for use 
with abrasives; adhesives for industrial purposes; 
silicone resins; unprocessed plastics; polybutylene 
terephthalate resins; argon; helium; neon; carbide; 
alumina; ceramic compositions for sintering (granules 
and powders); compositions for the manufacture of 
technical ceramics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 18/06/2015, No. 4020150045339 דרום קוריאה, 18/06/2015, מספר 4020150045339

Class: 1 סוג: 1

ה' תמוז תשע"ז - 103529/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green-colored rounded band with both sides 
folded inward.

 Owners

Name: Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

Address: 255, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, (South), 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

ה' תמוז תשע"ז - 103629/06/2017



Trade Mark No. 283646 מספר סימן

Application Date 15/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291365 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the words "CLASS' 
PREFERENCE" in lower case, fanciful letters, with 
the word "CLASS'" being placed above the word 
"PREFERENCE".

 Owners

Name: NOVA FOODS S.R.L. CON SOCIO UNICO

Address: Via Pecori Giraldi, 59/A, I-36070 
CASTELGOMBERTO (VICENZA), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fodder.

ה' תמוז תשע"ז - 103729/06/2017



Trade Mark No. 283649 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291426 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized coined word 
FAMIASIA, FAMIASIA as a whole has no meaning.

 Owners

Name: Shanghai Benefisha Industrial Co., Ltd.

Address: Room 903, Building A,No. 289, Zheqiao Road, 
Pudong, 201206 Shanghai, People's Republic of China

(P.R. CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Broth concentrates; caviar; food products made from 
fish; shrimp sauce; canned fruits; canned meat; 
canned vegetables; canned aquatic product; kelp; 
dried bamboo shoots; edible seaweed; deep frozen 
vegetables; pickles; salted vegetables; fermented 
ginger; toasted laver; preserved mushrooms; 
preserved vegetables; ginger jam; eggs; edible oils; 
sesame oil; vegetable salads; fruit jellies; prepared 
nuts; cooked beans; cooked sesame; processed 
peanuts; dried edible mushroom; agaric; bean curd 
products; tofu; dried bean milk cream in tight rolls.

Class: 30 סוג: 30

Sugar; candy; breadcrumbs; biscuits; instant corn 
flakes; oat-based food; cereal based snack food; rice 
based snack food; cakes; sushi; spring rolls; 
glutinous rice cake; sweetened bean paste; steamed 
bread; instant rice; dumpling; steamed stuffed buns; 
cereal products; macaroni; fine dried noodles; instant 
noodle; spring roll wrapper; noodles; rice-flour 
noodles; crispy rice; rice cracker; soya flour; 
vermicelli; prawn cracker; ice cream powder; vinegar; 
sauces as condiments; soya sauce; flavoring sauce; 
seasonings; soya bean paste as condiment; 
flavorings; curry powder; spices; mustard meal; 
tomato sauce; mayonnaise; dressings for salad; 
Indian chutneys, meat gravies; fermented soybean; 
oyster sauce; fish sauce; chicken essence as 
condiment; chilli oil; gourmet powder; leaven.

ה' תמוז תשע"ז - 103829/06/2017



Trade Mark No. 283651 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291466 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Construction machines and robotic mechanisms 
(machines) for use in construction; bulldozers, 
diggers (machines), excavators, road construction 
and road paving machines, drilling machines, rock 
drilling machines, road sweeping machines; engines 
and motors, other than for land vehicles, parts and 
fittings therefor; hydraulic and pneumatic controls for 
engines and motors, brakes other than for vehicles, 
brake linings for engines, crankshafts, gearboxes, 
other than for land vehicles, gearboxes, cylinders for 
engines, pistons for engines, turbines, not for land 
vehicles, filters for engines and motors, oil, air and 
fuel filters for land vehicle engines, exhausts for land 
vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle 
engines, engine cylinders for land vehicles, engine 
cylinder heads for land vehicles, pistons for land 
vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel 
conversion apparatus for land vehicle engines, 
injectors for land vehicle engines, fuel economisers 
for land vehicle engines, pumps for land vehicle 
engines, valves for land vehicle engines, starter 
motors for land vehicles, dynamos for land vehicle 
engines, sparking plugs for land vehicle engines; 
alternators, current generators, electric generators, 
current generators operated with solar energy; joints 
(parts of engines).

Class: 8 סוג: 8

Forks, spoons, knives and non-electric cutters, 
slicers, peelers for kitchen use, including those made 
of precious metals; side arms and blades (weapons); 
tools and apparatus included in this class for 
personal beauty care use; tools and apparatus 
included in this class for shaving, epilation, manicure 
and pedicure, electric hand implements for 
straightening and curling hair, scissors; hand-
operated (non-electric) hand tools included in this 
class for the repair of machines, apparatus and 
vehicles and for use in construction, agriculture, 
horticultural and forestry, none of them being power 
tools.

ה' תמוז תשע"ז - 103929/06/2017



 Owners

Name: BAŞAK TRAKTÖR TARIM ZİRAAT VE İS 
MAKİNALARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Burak Mah. Sani Konukoğlu, Bulvari No: 221, 
Şehitkamil/Gaziantep, Turkey

(Joint Stock Company)

Class: 12 סוג: 12

Motor land vehicles, motorcycles, automobiles, 
trucks, buses, tow trucks, tractors, refrigerated 
vehicles, namely, trailers, trucks, concrete mixing and 
transporting vehicle mopeds; engines and motors for 
land vehicles; clutches for land vehicles; 
transmissions, transmission belts and transmission 
chains for land vehicles; gearing for land vehicles; 
brakes, brake discs and brake linings for land 
vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets, 
vehicle suspension springs, shock absorbers for 
automobiles, gearboxes for land vehicles, steering 
wheels for vehicles, rims for vehicle wheels; bicycles 
and their bodies; handlebars and mudguards for 
bicycles; vehicle bodies; tipping bodies for trucks; 
trailers for tractors; frigorific bodies for land vehicles; 
trailer hitches for vehicles; vehicle seats; head-rests 
for vehicle seats; safety seats for children, for 
vehicles; seat covers for vehicles; vehicle covers 
(shaped); sun-blinds adapted for vehicles; direction 
signals and arms for direction signals for vehicles; 
windscreen wipers and wiper arms for vehicles; inner 
and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires; tire-
fixing sets comprised of tire patches and tire valves 
for vehicles; windows for vehicles, safety windows for 
vehicles, rearview mirrors and wing mirrors for 
vehicles; anti-skid chains for vehicles; luggage 
carriers for vehicles; bicycle and ski carriers for cars; 
saddles for bicycles or motorcycles; air pumps for 
vehicles, for inflating tires; anti-theft alarms for 
vehicles, horns for vehicles; safety belts for vehicle 
seats, air bags (safety devices for automobiles); baby 
carriages, wheelchairs, pushchairs; wheelbarrows; 
shopping carts; single or multi-wheeled 
wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts; 
handling carts; rail vehicles; locomotives; trains; 
trams; waggons; cable cars; chairlifts; vehicles for 
locomotion by water and their parts, other than their 
motors and engines; vehicles for locomotion by air 
and their parts, other than their motors and engines.

ה' תמוז תשע"ז - 104029/06/2017



Trade Mark No. 283654 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291481 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized fountain design.

 Owners

Name: Jeunesse Global Holdings, LLC

Address: 650 Douglas Avenue, Suite 1020, Altamonte 
Springs FL 32714, U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty lotions; beauty serums; body lotions; 
cosmetic creams for skin care; cosmetic 
preparations, namely, firming lotions; eye lotions; 
facial beauty masks; lotions for cosmetic purposes; 
lotions for skin, face, body; non-medicated anti-aging 
serum; non-medicated serums for use on skin, face, 
body; non-medicated skin care creams and lotions; 
non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels; 
skin creams; skin lotions; skin masks; skin 
moisturizer; wrinkle removing skin care preparations.

ה' תמוז תשע"ז - 104129/06/2017



Trade Mark No. 283655 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291502 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Building and construction materials and elements of 
metal, namely, building panels, building parts and 
pipe collars; structures and transportable buildings of 
metal; inspection apertures for fireproof 
constructions; metal hardware, namely, nuts, bolts 
and fasteners, of metal; doors, gates and windows of 
metal; outdoor blinds of metal.

Class: 17 סוג: 17

Seals, sealants and fillers; insulation and barrier 
articles and materials; articles and materials for 
thermal, acoustic and electric insulation; insulating 
boards and shaped parts; ceramic fibre boards and 
shaped parts; heat- and fireproof fibres, fabrics and 
glass wool for insulating purposes; composite 
materials for thermal and acoustic insulation; 
refractory materials for high temperature insulation; 
flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefore.

Class: 19 סוג: 19

Building and construction materials and elements, 
not of metal; building components, not of metal; non-
metallic building parts; building panels, not of metal; 
cement; mortar; plaster; lightweight refractory bricks; 
structures and transportable buildings, not of metal; 
pre-assembled or prefabricated building parts, not of 
metal, in particular ceiling and wall elements, cuttings 
for use in ventilating installations, smoke extracting 
installations, cable duct systems; doors, gates and 
windows not of metal; outdoor blinds, not of metal 
and not of textile; fireproof doors and building 
constructions of glass; building glass.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 12/11/2014, No. 30 2014 071 041 גרמניה, 12/11/2014, מספר 041 071 2014 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

ה' תמוז תשע"ז - 104229/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Cyan (Pantone process cyan C) and white.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Cyan: background; white: letters (the word 
"Promat").

 Owners

Name: Promat GmbH

Address: Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, Germany

(Germany Limited Liability Company)

ה' תמוז תשע"ז - 104329/06/2017



Trade Mark No. 283661 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291600 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Valve Corporation

Address: 10900 NE 4th Street, Suite 500, Bellevue WA 
98004, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Virtual reality game software; virtual reality software 
for use in computers and computing devices to 
develop and enable virtual reality experiences; 
computer programs for video and computer games; 
computer game software for personal computers and 
computing devices; video and computer game 
programs; wearable peripherals for computers and 
computing devices, namely, configurable head, hand 
or body mounted displays and controllers; computer 
hardware and computer peripherals; computer 
accessories, peripheral devices and controllers; 
headsets and helmets that enable virtual reality 
experiences.

Class: 28 סוג: 28

Video game interactive remote control units; 
wearable peripherals for use with video games, 
namely configurable head, hand or body mounted 
displays and controllers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 16/06/2015, No. 86663637 ארה"ב, 16/06/2015, מספר 86663637

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 16/06/2015, No. 86663639 ארה"ב, 16/06/2015, מספר 86663639

Class: 28 סוג: 28

ה' תמוז תשע"ז - 104429/06/2017



Trade Mark No. 283663 מספר סימן

Application Date 24/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291627 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of red and black colors; the 
elements of the mark are a different geometrical 
shape in red color and the wording "Tüpras".

 Owners

Name: TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ TÜPRAŞ

Address: Tüpraş Genel Müdürlüğü, Körfez, TR-41790 
Kocaeli, Turkey

(Turkish Republic Joint-stock corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oils; 
motor oil; cutting fluids; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; solid fuels; coal; petroleum 
coke; coal briquettes; coke; lignite; charcoal; 
firewood; artificial coal; liquid and gas fuels; benzine; 
petrol; diesel oil; fuel oil; kerosene; non-chemical 
motor fuel additives; candles; wicks for lighting; semi-
finished wax; wax and paraffin for lighting purposes.

ה' תמוז תשע"ז - 104529/06/2017



Trade Mark No. 283664 מספר סימן

Application Date 07/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291630 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark Blue, Blue, Black and White.

 Owners

Name: Professional Business Support Agency LLC

Address: Bolotnikovskaya street 7-1-22, RU-117556 
Moscow, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; computerized file management; business 
information; publication of publicity texts; on-line 
advertising on a computer network.

ה' תמוז תשע"ז - 104629/06/2017



Trade Mark No. 283666 מספר סימן

Application Date 07/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291640 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange, white and green.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The sun and word "GOLDEN" are in orange; 
the space between the sun and the leaf on the left is 
white; the leaf and the word "EARTH" are in green.

The mark consists of two leaves, a sun in the upper 
right corner of the left leaf, words "GOLDEN EARTH" 
beneath leaves followed by Chinese characters "JIN 
DA DI". 
"JIN" means "golden"; "DA" means "big"; "DI" means 
"earth"; the Chinese characters "DA DI" means 
"earth".

 Owners

Name: KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING 
GROUP CO., LTD.

Address: 19 Xingdaxi Street,Linshu County, Linyi City, 
Shandong Province, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Manure for agriculture; fertilizers; humus; calcium 
superphosphate (fertilizers); compound fertilizer; 
phosphate fertilizer (fertilizer).

ה' תמוז תשע"ז - 104729/06/2017



Trade Mark No. 283669 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ICAM SPA

Address: Via Pescatori, 53, I-23900 LECCO, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa; cocoa-based beverages; cocoa beverages 
with milk; chocolate; chocolate-based beverages; 
chocolate beverages with milk; pastries; 
confectionery; candy, ice cream.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 07/08/2015, No. 302015000043285 איטליה, 07/08/2015, מספר 302015000043285

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 104829/06/2017



Trade Mark No. 283670 מספר סימן

Application Date 21/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aytu BioScience, Inc.

Address: 373 Inverness Parkway, Suite 206, Englewood 
CO 80112, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations, 
namely, radioimmuno-scintigraphy agents used to 
diagnose and treat cancerous tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
various urological conditions.

Class: 10 סוג: 10

Medical and veterinary diagnostic devices for 
measuring oxidation reduction potential (ORP); 
medical and veterinary devices, namely, oxidation 
reduction potential (ORP) diagnostic devices, 
namely, devices and disposable strips that measure 
in a bodily fluid sample oxidative stress and 
antioxidant reserves in a patient; medical and 
veterinary devices, namely, oxidation reduction 
potential (ORP) diagnostic devices, namely, bench-
top devices and disposable strips that measure in a 
bodily fluid sample oxidative stress and antioxidant 
reserves in a patient.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/08/2015, No. 86724493 ארה"ב, 13/08/2015, מספר 86724493

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ה' תמוז תשע"ז - 104929/06/2017



Trade Mark No. 283671 מספר סימן

Application Date 12/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, 
Germany

(DE Societas europaea (SE))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics, namely acrylic copolymers 
being raw materials for adhesives, all the 
aforementioned goods for further industrial 
processing and not for use as lubricants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 15/06/2015, No. 30 2015 042 967 גרמניה, 15/06/2015, מספר 967 042 2015 30

Class: 1 סוג: 1

ה' תמוז תשע"ז - 105029/06/2017



Trade Mark No. 283672 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291691 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized rendition of the letter 
"Q" in which the tail of the Q is formed by an infinity 
symbol.

 Owners

Name: AVX CORPORATION

Address: One AVX Boulevard, Fountain Inn SC 
296449039, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Capacitors.

ה' תמוז תשע"ז - 105129/06/2017



Trade Mark No. 283673 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291717 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Auvil Fruit Company, Inc.

Address: 21902 SR 97, Orondo WA 98843, U.S.A.

(Washington, United States Corporation)

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)

U.S.A., 05/01/2016, No. 86865773 ארה"ב, 05/01/2016, מספר 86865773

Class: 31 סוג: 31

ה' תמוז תשע"ז - 105229/06/2017



Trade Mark No. 283674 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291719 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized words "TOMMOX".

 Owners

Name: Shenzhen Unepower Technologies Co., Ltd.

Address: RM 717, Block A Tianhui Building, Donghuan 
1st Rd., Longhua, Shenzhen, People's Republic of China

(The People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying apparatus and instruments; stabilized 
voltage power supply; remote control apparatus; 
video screens; batteries, electric; accumulators, 
electric, for vehicles; chargers for electric batteries; 
solar batteries; batteries, electric, for vehicles; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections].

ה' תמוז תשע"ז - 105329/06/2017



Trade Mark No. 283676 מספר סימן

Application Date 15/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291730 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koh Coconut Inc.

Address: P.O. Box 362,3rd Floor, Omar Hodge Bldg., 
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands

(Virgin Island British Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Coconut juice; coconut water; coconut-based 
beverages not being milk substitutes; coconut-based 
non-alcoholic beverages not being milk substitutes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 16/07/2015, No. 86694991 ארה"ב, 16/07/2015, מספר 86694991

Class: 32 סוג: 32

ה' תמוז תשע"ז - 105429/06/2017



Trade Mark No. 283679 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291753 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links; tie clips; rings (jewelry); bracelets 
(jewelry); earrings (jewelry); necklaces (jewelry); 
broaches (jewelry); key rings of precious metal; 
timepieces and chronometric instruments; watches; 
chronometers; clocks (timepieces); watch cases; 
dials (clock and watch making); movements for 
timepieces; alarm clocks; watch straps; boxes of 
precious metal.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 01/12/2015, No. 683500 שוויץ, 01/12/2015, מספר 683500

Class: 14 סוג: 14

ה' תמוז תשע"ז - 105529/06/2017



Trade Mark No. 283680 מספר סימן

Application Date 19/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL, SOCIETE ANONYME

Address: 14, rue Royale, F-75008 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Nail care preparations; nail polish.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/10/2015, No. 4214715 צרפת, 02/10/2015, מספר 4214715

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 105629/06/2017



Trade Mark No. 283681 מספר סימן

Application Date 14/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1291774 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals, namely, refrigerants for mobile, 
stationary, heat pumps and industrial air conditioning 
systems; heat carrier preparation, namely, 
polyethylene glycol, propylene glycol, biphenyl 
(C12H10), diphenyl oxide (C12H10O), di- and tri-aryl 
ethers, alkylated aromatics, diphenylethane, partially 
hydrogenated terphenyls, dibenzyl toluene, C14-C30 
alkyl benzenes, ester-based fluids, and oils for 
industrial and commercial use; gas propellants for 
aerosol containers; solvents, namely, mono- and 
dimethylamine for industrial and commercial use; fire 
extinguishing preparations; dielectric gases and 
insulating gases for industrial use; power 
transmission fluids; brines and stable liquids for high 
and low temperature heat transfer for industrial use; 
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 
preparations for use in the manufacture of paint, 
paint pigment, enamel and varnishes, except 
pigments; 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, namely, 
ammonia and saccharification enzymes, and 
bacterial xylose isomerases; 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; catalysts, namely, 
mono-, di-, and trimethylamine for use in the 
manufacture of other catalytic chemicals, 
dealdolization of diacetone alcohol and condensation 
of acetone with formaldehyde to produce synthetic 
resins used in paper bonding and coating; non-
chlorine oxidizer used in a variety of cleaning 
applications, namely, shock treatment of spas and 
swimming pools; monopersulfate oxidizing 
compounds for microetching printed wiring boards, 
repulping aid for wet-strength-resin destruction, odor 
control in wastewater treatment, as a bleach 
component in denture cleanser and laundry 
formulations, and as an activator in antimicrobial 

ה' תמוז תשע"ז - 105729/06/2017



compositions; chemical compounds used as an 
antistatic additive for petroleum products; chemical 
stone sealers that penetrate the stone to provide 
sealing protection; chemicals for use in purification of 
water, namely, water purifier bleaching and oxidizing 
agents for use by food processing plants, dairies, ice 
plants, oil well drilling operations, water treatments 
equipment, 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 for metal mining; organic acids and 
their salts, namely, glycolic acid, perfluorooctanoic 
acid, chlorosulfonic acid, sulfuric acid, acetic acid; 
organic acids and their solvents, namely, glycolic 
acid, perfluorooctanoic acid, chlorosulfonic acid, 
sulfuric acid, acetic acids for degreasing, use with 
fertilizers, inorganic chemical manufacturing, 
petroleum refining, pharmaceuticals, soaps and 
detergents, pigments, dyes, textiles, pulp and paper, 
metal, steel and car batteries and cleaning; cellulose 
esters for industrial purposes, namely, cellulose 
acetate, nitrocellulose; esters for industrial purposes, 
namely, ester vinyl ether, 
hexfluoropropylenepolyether methyl ester; 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 for polishes, paints, production tubing, 
wellhead equipment, coatings and downhole tools; 
fluorochemical surface active agents for the 
manufacture of fluoropolymers and improving 
antistatic and repellent behavior; 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 
for the manufacture of refrigerants and high 
performance elastomer seals; synthetic resinous non-
stick coatings for cookware and kitchen utensils, 
namely, synthetic resin adhesives for laminating 
purposes, unprocessed synthetic resins; 
fluorochemical surface active agents for use in 
manufacture of fluoropolymers; unprocessed 
synthetic resins; plastics and unprocessed plastics in 
the form of powders, granules, liquids, and 
dispersions for industrial use; unprocessed 
perfluoropolymer resin; anti-microbial powders for 
use in coatings, fibers and polymers not for medical 
use; anti-microbial powder for use in coatings not for 
medical use; formative powder-like plastics, namely, 
micropellets for molding processes, polybutylene 
terephthalate PBT resin, acetal resin, and PET 
polyester resin; unprocessed polyester resin, 
unprocessed polyethylene resin and unprocessed 
fluorine resins; unprocessed fluorine-containing 
polymers; synthetic organic dispersions in aqueous 
form 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 

ה' תמוז תשע"ז - 105829/06/2017



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 unprocessed fluorinated resin 
preparations for use in protecting fabric; tanning 
agents for protection of leather for use in the 
manufacture of leather; tanning agents for protection 
of other substrates, namely, animals hides, metal 
complexes with chrome and alum mordant; oils for 
currying leather; leather-waterproofing chemicals; 
leather-mending chemicals, namely, chemicals that 
reduce wrinkles and increase tear resistance; leather-
renovating chemicals, namely, glycolic acid and 
alpha hydroxyl acids; leather-renovating chemicals 
for protection of various substrates, namely, fur and 
leather; organic fluoride products for use as 
surfactants, leveling agents, 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 for use with textiles; chemical 
preparations for soil-stabilizing and wrinkle-resisting; 
chrome complexes in the form of chemical 
compounds for use in the treatment of paper, textiles 
of natural and 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; unprocessed synthetic 
resinous fluorine-containing polymers in the form of 
moulding and extruding compositions, sulphur, 
kaolin, potash, glue, synthetic resin; mould-releasing 
preparations; catalyst chemicals for use in the 
manufacture 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 chemical preparations for use as 
release agents and as friction reducing agents for 
machinery, o-rings, seals, valves, automotive 
interiors, agents; gas propellants for use in industrial 
and pharmaceutical aerosol products; plastics in the 
form of powders, granules, liquids, and dispersions 
for industrial use; mouldable plastics in the form of 
powder, sheets, rods, tubes, tapes, non-textile 
filaments and shaped pieces for use in 
manufacturing.

ה' תמוז תשע"ז - 105929/06/2017



Class: 2 סוג: 2

Non-stick 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; metals in foil and powder 
form 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; resin 
finishes for varnishes and wire enamels; organic 
fluoride products for use as anticorrosive substances; 
stabilized chlorine dioxide solutions for use as 
anticorrosives 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; stabilized chlorine dioxide solutions for use as 
anti-corrosives; organic fluoride products for use as 
anti-corrosive substances.

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; fluorocarbon telomers, their solutions 
and dispersions for use as lubricants; fluorocarbon 
chemical preparations for use as friction reducing 
agents; fuels and halon replacement gas for fire 
systems.
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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; 
propellants pharmaceutical aerosol products; 
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; 
stabilized chlorine dioxide solutions for use as 
industrial antiseptics, disinfectants, odor eliminators, 
bactericides and slimicides 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; anesthetics, namely, 
methyldiethanolamine analgesics with sedative and 
antispasmodic effects, amethocaine, procaine, 
pontocaine and propoxyphene; stabilized chlorine 
dioxide solutions for use as industrial antiseptics, 
disinfectants, odor eliminators, bactericides, 
slimicides, not for medical purposes.
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Class: 17 סוג: 17

Reinforced and impermeable plastic film used for 
grain storage, namely, plastic and polyimide film for 
agricultural use; 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, namely, 
insulators, resistors, heat and fire resistant fibers; 
flexible tubes of plastic, not 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 hooks, electrical insulation, 
automotive heat shields, and loop fasteners; semi-
processed brake lining materials; 
polytetrafluoroethylene sheet material for use as a 
liner or sealant for general use; plastic; regenerated 
cellulose other than for packing, namely, cellulose 
acetate film used in the manufacture of photographic 
or magnetic sound recordings; plastic fibers for use in 
the manufacture of tire cord, not for textile use; 
fluoropolymer film for coating, melt extrusion, and 
impregnating; materials for caulking; products for 
caulking, namely, fluoroelastomer sealants; insulating 
materials; products for insulating, namely, 
fluoroelastomer resins, heat and fire resistant fibers; 
materials for sealing; products for sealing, namely, 
fluoroelastomer sealants; 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 and 
ribbons and in sheets, for industrial applications 
requiring a high resistance to chemical products and 
to solvents, a high resistance to high temperatures or 
very low temperatures, a high resistance to superior 
antiadhesive and antifriction properties, a high 
resistance to 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 non-electric insulation, protective 
coatings for machine parts, pipes, flexible tubes and 
conduits and for general use in industry; insulating 
materials in form of rolls, sheets, strips and narrow 
bands; protective covers, made out of plastics for use 
in industrial machinery; synthetic rubber; rubber bags 
for merchandise packaging; ion-exchange resin film 
for use in manufacturing circuit boards; semi-
processed synthetic resinous non-stick coatings for 
cookware and kitchen utensils; adhesive tapes for 
industrial use; synthetic rubber; plastic fabrics, 
namely, sheets of plastic fabric used as an insulating 
infiltration barrier in building construction.

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.
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Conditions/Disclaimers

The mark consists of a series of connected polygons 
and squares strategically placed at various angles to 
form a geometrical letter "C" within the design, and is 
accompanied by the word Chemours.

 Owners

Name: The Chemours Company, LLC

Address: 1007 Market Street, D8042, Wilmington DE 
19898, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

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.

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.
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Trade Mark No. 283682 מספר סימן

Application Date 12/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291798 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Clips of metal for cables and pipes; sleeves [metal 
hardware]; latticework of metal; joists of metal; bolts 
of metal; washers of metal; pins [hardware]; nuts of 
metal; rivets of metal; screws of metal; tacks [nails]; 
shims; box fasteners of metal; fittings of metal for 
furniture; fittings of metal for windows; hooks of metal 
for clothes rails; clothes hooks of metal; couplings of 
metal for chains; rings of common metal for keys; 
door scrapers; ironmongery; locks of metal, other 
than electric; padlocks; vice benches of metal; vice 
claws of metal; hooks [metal hardware]; tool boxes of 
metal, empty; silver solder.

Class: 7 סוג: 7

Shearing machines for animals; saw blades [parts of 
machines]; bookbinding apparatus and machines for 
industrial purposes; metalworking machines; punches 
for punching machines; tools [parts of machines]; 
drilling heads [parts of machines]; chain saws; hand-
held tools, other than hand-operated; spray guns for 
paint; compressed air guns for the extrusion of 
mastics; gasifiers electrical apparatus for sealing 
plastics (packaging); soldering apparatus, electric.

Class: 8 סוג: 8

Sharpening instruments; agricultural implements, 
hand-operated; garden tools, hand-operated; 
harpoons; manicure sets; hand tools, hand-operated; 
bits [hand tools]; lifting jacks, hand-operated; guns, 
hand-operated, for the extrusion of mastics; fire irons; 
hand pumps; can openers, non-electric; masons' 
hammers; glaziers' diamonds [parts of hand tools]; 
graving tools [hand tools]; knives; blades [hand 
tools]; scissors; tableware [knives, forks and spoons].
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 Owners

Name: HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.

Address: No. 35 Jiuhuan Road, Jianggan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang, People's Republic of China

(China Limited Liability Company)

Class: 9 סוג: 9

Slide-rules; chronographs; scales; weighing 
apparatus and instruments; measures; measuring 
apparatus; meters; optical goods; optical apparatus 
and instruments; coils, electric; connections for 
electric lines; remote control apparatus; heat 
regulating apparatus; electrolysers; fire escapes; fire 
extinguishing apparatus; radiological apparatus for 
industrial purposes; protection devices for personal 
use against accidents; gloves for protection against 
accidents; anti-glare glasses; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; alarms; 
sunglasses; batteries, electric; chargers for electric 
batteries.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and installations; lighting 
apparatus for vehicles; anti-dazzle devices for 
vehicles [lamp fittings]; lanterns; cookers; 
refrigerating containers; hair driers; heating 
apparatus, electric; ornamental fountains; sanitary 
apparatus and installations; radiators.

Class: 19 סוג: 19

Xylolith; refractory construction materials, not of 
metal; bituminous products for building; horticultural 
frames, not of metal; latticework, not of metal; props, 
not of metal; partitions, not of metal; joists, not of 
metal; non-luminous and non-mechanical signs, not 
of metal.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; display stands; racks [furniture]; shelves 
for storage; containers, not of metal [storage, 
transport]; bins, not of metal; tool handles, not of 
metal; work benches; vice benches, not of metal; saw 
benches [furniture]; cable or pipe clips of plastics; 
signboards of wood or plastics; house numbers, not 
of metal, non-luminous; furniture fittings, not of metal; 
coathooks, not of metal; clothes hooks, not of metal; 
hooks, not of metal, for clothes rails; bolts, not of 
metal; curtain rings; curtain tie-backs; curtain hooks; 
curtain rods; curtain rails; curtain rollers; nuts, not of 
metal; curtain holders, not of textile material.
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Trade Mark No. 283683 מספר סימן

Application Date 04/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291806 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark pink, light pink, dark brown, light yellow, 
light green, white, dark yellow and red.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The dark brown, red, light green, light yellow, 
colors appear in the characters of the word 
FELICITA; the dark brown color appears in the 
characters of the word CIOCCOLATO; the dark pink 
color appears in the characters of the words 
TRAMONTO AL LAMPONE; the dark brown and light 
yellow colors appear in the characters of the word 
GELATO; the dark brown, dark pink, light pink, dark 
yellow, white colors appear in the background 
images.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Cioccolato. separately, but in the 
combination of the mark.

The mark includes the words FELICITA, 
CIOCCOLATO, GELATO, TRAMONTO AL 
LAMPONE and background images; the image of the 
pieces of chocolate, raspberry, abstract painting.

 Owners

Name: Closed Joint-Stock Company "Fabrika 
"Russkiy shokolad"

Address: ul. Vereyskaya, d. 29, str. 143,, RU-121357 
Moscow, Russian Federation

(RU Closed Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate; chocolate candies with raspberry ice 
cream flavor; mentholated filled chocolate candies.
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Trade Mark No. 283684 מספר סימן

Application Date 07/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291851 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Uniseal Global Pte Ltd

Address: 31 Mandai Estate, #06-05/06 Innovation Place 
Immedia, Singapore 729933, Singapore

(Singapore Private Limited Company incorporated in 
Singapore)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Apparatus for draining roofs; non-metallic panelling 
for roof garden; interior walls of non-metallic 
materials; non-metallic dividing wall panels; non-
metallic screen wall components; partition walls 
made of non-metallic materials; facade construction 
components of non-metallic materials; facade 
elements of non-metallic materials; facades of non-
metallic materials; non-metallic building facade 
elements; non-metallic facade elements for buildings; 
non-metallic drainage apparatus; non-metallic 
drainage boards; non-metallic drainage products for 
use in building; rainwater drainage apparatus of 
plastic materials; non-metallic guttering for the 
collection of rainwater; non-metallic guttering for the 
dispersal of rainwater; non-metallic landscaping 
materials.
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Trade Mark No. 283693 מספר סימן

Application Date 02/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LESAFFRE ET COMPAGNIE

Address: 41 rue Etienne Marcel, F-75001 PARIS, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ferments for pastes, leaven, yeast, baking powder.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/06/2015, No. 4186481 צרפת, 05/06/2015, מספר 4186481

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 283694 מספר סימן

Application Date 27/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291965 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Voco GmbH

Address: Anton-Flettner-Str. 1-3, 27472 Cuxhaven, 
Germany

(DE GmbH ("Company with limited liability"))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and materials, included 
in this class, in the field of dental medicine, namely 
direct and indirect restoration compounds, dental 
filling materials, dental anesthetics for desensitizing 
teeth and gums, fissure sealing dental resins, 
material for temporary dental bridges and dental 
crowns, dental veneers, dental composite materials, 
dental abrasives, dental mastics, dental adhesives, 
rubber for dental purposes, moulding wax for 
dentists, porcelain for dental prostheses, dental 
impression materials, dental luting materials, dental 
liners, denture relining materials and dental 
varnishes.

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus and instruments, namely 
application aids, dental burs, dental drills, orthodontic 
appliances, artificial teeth, dentures.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 13/08/2015, No. 30 2015 049 820 גרמניה, 13/08/2015, מספר 820 049 2015 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10
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Trade Mark No. 283695 מספר סימן

Application Date 23/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291969 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BYK-Chemie GmbH

Address: Abelstr. 45, 46483 Wesel, Germany

(DE GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for commercial and industrial 
purposes, in particular silicates; surface-active agents 
(tensides), namely material for influencing the flow 
characteristics or the surface tension of paints and 
lacquers (tensides); paint additives, namely 
emulsifying agents, dispersing agents, accelerators.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; paint additives, included 
in this class, in particular drying agents, adhesive 
agents, thickening agents, fixing agents, thinners 
(additives for paints and lacquers).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/07/2015, No. 30 2015 104 258 גרמניה, 10/07/2015, מספר 258 104 2015 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2
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Trade Mark No. 283697 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291980 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressors [machines]; compressors as parts of 
machines, motors and engines; compressors for air 
conditioners; compressors for dehumidifying 
machines; compressors for washing machines; 
compressors for electric clothing management 
machines for household use; solar power generators; 
washing machines; dishwashers; spin dryers for 
household purposes [not heated]; steam cleaners for 
household purposes; electric cleaners for household 
purposes; vacuum cleaners; robot cleaners for 
household purposes; electric bedding cleaners for 
household purposes; electric machines and devices 
for washing and pressing clothing; apparatus for 
manufacturing solar battery membrane; apparatus for 
forming solar battery membrane; 3D printers; 
compressors for clothes dryers; oil pumps for 
automobiles; stator for automobile engines.

Class: 9 סוג: 9

Cameras; digital cameras; motion recognizing 
sensors; pressure sensors; 3D spectacles for 
television receivers; electric battery chargers for 
smart phone [with wireless charging function]; power 
supplies for smart phones; mobile phone battery 
chargers; battery compensation chargers; battery 
charge devices; remote multi-switches; light 
switches; electric power distribution apparatus; 
electrical and electronic control apparatus for 
improving power efficiency; apparatus and 
instruments for conveying, distributing, transforming, 
storing, regulating or controlling electric current; 
lighting control apparatus; inverters used in solar 
power generation; electric control devices for heating 
and energy management; electric connectors; 
electrical adapters; batteries; batteries for mobile 
phones; auxiliary batteries for mobile phones; 
rechargeable batteries; modules for photovoltaic 
power generation; solar batteries; crystalline silicon 
solar power cells; solar cell plates; solar cell panels; 
solar panels for the production of electricity; 
accumulators for photovoltaic power; apparatus for 
measuring/monitoring/analyzing electricity 
consumption; apparatus for diagnosing electrical 
power installations; electric wires and cables; light 
conducting filaments [optical fibers]; electric cables; 
digital signage monitors; televisions; television 
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monitors; television receivers; displays for television 
receivers; display modules for television receivers; 
radios; radio receivers; audio component system 
composed of surround sound speakers, 
loudspeakers, tuners, sound mixers, equalizer, audio 
recorders, radio receivers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images; 
digital versatile disc [DVD] players; Blu-ray players; 
portable multimedia players; portable compact disc 
players; digital audio interface apparatus; wireless 
audio and video receivers; electric audio and visual 
apparatus and instruments; sound recording and 
reproducing apparatus; mp3 and other digital format 
audio players; digital audio and video recorders and 
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; audio, video, and digital 
mixers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; audio amplifiers; earphones; headphones; 
audio speakers; auxiliary speakers for mobile 
phones; speaker systems; smart phones; portable 
communications apparatus; displays for mobile 
phone; display modules for mobile phone; wearable 
smart phones; mobile phones; telephones; television 
remote controls; remote controllers; remote 
controllers for controlling electronic products; digital 
set-top boxes; set-top boxes; wireless headsets; 
headsets; wireless headsets for mobile phones; liquid 
crystal protective films for smart phone; cases for 
mobile phone; flip covers for mobile phone; global 
positioning systems [GPS] apparatus; navigational 
instruments; home network devices; electronic 
security systems for home network; electronic control 
systems for home automation; wireless 
communication devices for voice, data or image 
transmission; telecommunication machines and 
implements; electronic communication equipment 
and instruments; telecommunications apparatus and 
instruments; microphones; modems; network 
communication apparatus; facsimile machines; radio 
transmitters; wireless routers; antennas for wireless 
communications apparatus; telecommunication 
converters; electric installations for the remote control 
of industrial operations; apparatus for wireless 
transmission of acoustic information; computer 
software; application software; tablet computers; 
computers; wearable computers; portable computers; 
laptop computers; monitors for computer; commercial 
display monitors; printers for computers; light emitting 
diode displays; organic light emitting diode displays; 
cases for tablet computer; flip covers for tablet 
computer; mouse [computer peripheral]; computer 
keyboards; universal serial bus [USB] devices; 
universal serial bus dongle [wireless network 
adapters]; interfaces and peripheral devices for 
computers; network-attached storage [NAS]; 
transmitters and receivers of electronic signals; cloud 
servers; server for home network system; network 
servers for home automation; computer hardware 
modules for use in Internet of things electronic 
devices; digital electronic controllers; solar power 
panel for generation; solar panels for electricity 
generation; semiconductor chips; application 
processors; integrated circuits; chips for recording 
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computer program and software; wafers for 
integrated circuits; semi-conductor wafers; solar cell 
wafer; solar wafers; plugs; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; wrist-mounted 
smartphones; digital panel meters for use in 
automobiles; watches with the function of wireless 
communication; watches that communicate data to 
personal digital assistants, smart phones, tablet 
computers, and personal computers through internet 
websites and other computer and electronic 
communication networks; watchbands that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet computers, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; 
bracelets that communicate data to personal digital 
assistants, smart phones, tablet computers, and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 
networks; watches incorporating cameras and mp3 
players, and that communicate data to smart phones 
and PDA; battery charging holders for mobile phones 
for use in automobiles.
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Class: 11 סוג: 11

Gas ranges; gas oven ranges; ovens; solar heating 
apparatus; heating installations; air conditioners; air 
conditioning installations; air conditioning apparatus; 
fans for air-conditioning; portable air conditioners; 
cooling fans; refrigerating containers; refrigerating 
display cabinets; range hoods for household 
purposes; ventilating fans for household use; 
ventilation installations for kitchens; solar thermal 
collectors for heating; solar heat collection panels; 
light emitting diode lights for automobiles; air purifiers 
for automobiles; heating and cooling systems for 
motor cars; air conditioners for automobiles; heat 
exchangers for automobiles; lighting apparatus and 
devices for automobiles; household air cleaners; air 
sterilizers for household purposes; air cleaning 
apparatus for household purposes; ionization 
apparatus for the treatment of air or water; air driers; 
air sterilizing and disinfecting devices; air purifiers; 
filters for air purifiers; water filters for household 
purposes; water ionizers for household purposes; 
desalination plants; water sterilizers; water filtering 
apparatus; water purification installations; water 
purifying apparatus and machines; tap-water 
purifying apparatus; water purifying apparatus; 
purification installations for sewage; heat 
exchangers, not parts of machines; lights for 
bathroom; lights for master bedroom; liquid crystal 
display [LCD] illumination; light emitting diode 
luminaires; organic light emitting diodes [OLED] 
lighting devices; pixel local storage [PLS] lighting 
devices; emitting diodes lamps; incandescent lighting 
fixtures; electric lighting apparatus; solar cell lighting 
apparatus; electric drying apparatus for household 
purposes; electric dehumidifiers for household 
purposes; anion generating humidifiers; electric 
laundry dryers for household purposes; electric dish 
drying machines for household purposes; electric 
clothes drying machines for household purposes; 
clothes dryers; electric ovens for household purpose; 
induction ranges; electric ranges; electric oven 
ranges; microwave ovens; electric wine cellar for 
household purposes; electric water purifiers for 
household purposes; electric water purification filters 
for household purposes; kimchi refrigerators; electric 
humidifiers; electric refrigerators; electric refrigerating 
showcases; electric wine coolers; electric sterilizers 
for household purposes; heating and air conditioning 
apparatus; adaptive front lighting system [AFS] for 
automobiles.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and gray.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The image of face device circle with the 
stylized letters 'L' and 'G' and the eye shaped small 
circle is in red and white; the word 'LG' is in gray.

 Owners

Name: LG Corp.

Address: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 
150-721, Republic of Korea

(Republic of Korea Incorporated Company)

Class: 12 סוג: 12

Electrically powered motor vehicles; steering wheels 
for automobiles; steering wheels for railway vehicles; 
cup holders for automobiles using thermo-electric 
module; car seats using thermo-electric module; 
electric bicycles; anti-lock brake system [ABS] for 
automobiles; brake actuators for land vehicles; 
brakes for land vehicles; gearboxes for motor cars; 
driving motors for land vehicles; driving chains for 
land vehicles; power transmissions and gearings for 
land vehicles; motors for land vehicles; electric 
motors for motor cars; servomotors for land vehicles; 
electric motors for land vehicles; motors for gear-
shifting of land vehicles; anti-lock brake system [ABS] 
motors for automobiles; driving motors for hybrid 
cars; adaptive front lighting system [AFS] motors for 
automobiles; electronic power steering system [EPS] 
motor for land vehicles; engine, motor, rubber belt 
and brake for land vehicles.

Class: 14 סוג: 14

Watchband incorporating sensors; watches; parts 
and fittings for watches; wrist watches.

ה' תמוז תשע"ז - 107529/06/2017



Trade Mark No. 283699 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292022 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; statues, statuettes 
and figurines [statuettes] of precious metal; jewellery 
cases of precious metal; badges of precious metal; 
key rings [trinkets or fobs]; works of art of precious 
metal; ornaments [jewelry], in particular chains, 
earrings, rings, bracelets and necklaces of precious 
metal; precious stones and semi-precious stones; 
diamonds and agates; pearls [jewelry]; paste jewelry 
[costume jewelry]; cuff links; tie pins; coins; 
chronometrical instruments; clocks; watches; 
chronometers; wrist watches and watch straps; clock 
cases; watch cases; cases for clock- and watch 
making; jewelry cases [caskets].

ה' תמוז תשע"ז - 107629/06/2017



Class: 41 סוג: 41

Education; teaching; tuition; academies [education]; 
recreational parks and amusement parks; providing 
of training, including practical training 
[demonstration]; entertainment; cinema 
presentations; club services [entertainment or 
education]; entertainer services; entertainment 
information; presentation of live performances; 
music-halls; orchestra services; radio, music, cinema 
and television entertainment; circuses; sporting and 
cultural activities; operating racing and sporting 
teams (sports establishments), in particular in the 
motorsport sector; organization of sports 
competitions; night clubs and discotheque services; 
organization of fairs and exhibitions for cultural, 
sporting or educational purposes; rental of 
videotapes and cassettes, CD-ROMs and DVDs, 
cine-films and motion pictures; rental of movie 
projectors and accessories; rental of cinema and 
movie theatre facilities; provision of museum 
facilities; rental of radio and television sets; rental of 
video cassette recorders; rental of audio equipment; 
rental of camcorders; rental of lighting apparatus for 
theatrical sets or television studios; rental of show or 
stage scenery; rental of video cameras; scriptwriting 
services; rental of toys; rental of sound recordings; 
film production services, video tape film production 
and production of cinematographic films, other than 
advertising films; videotaping; film editing services 
and microfilming; bookmobile services; publication of 
books, texts (other than publicity texts), electronic 
books and journals on-line; electronic desktop 
publishing; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; news reporters services; 
photographic reporting; production of radio and 
television programs and shows, not for advertising 
purposes; sport camp services; publication and 
writing of texts, other than publicity texts; game 
services provided on-line from a computer network; 
providing karaoke services; music composition 
services and production of music; layout services, 
other than for advertising purposes; animal training; 
health club services [health and fitness training]; 
library services; operating lotteries; language 
interpreter services, arranging and conducting of 
seminars, conferences, symposiums, workshops, 
congresses, contests and concerts; recreation 
information; party planning [entertainment]; dubbing; 
gambling; photography; radio entertainment; 
recording studio services for television (except radio 
and television programmes); rental of sports grounds 
and stadium facilities; subtitling; publication and 
editing of digital images.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Austria, 06/03/2015, No. AM 50606/2015 AM 50606/2015 אוסטריה, 06/03/2015, מספר

Class: 14 סוג: 14

Class: 41 סוג: 41

ה' תמוז תשע"ז - 107729/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow and orange.

 Owners

Name: Beach Majors GmbH

Address: Linsengasse 57, A-9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, Austria

(Austria Limited Liability Company)

ה' תמוז תשע"ז - 107829/06/2017



Trade Mark No. 283704 מספר סימן

Application Date 06/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bath and shower gels and salts for non-medical use; 
toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly 
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and 
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; essential oils.

ה' תמוז תשע"ז - 107929/06/2017



Trade Mark No. 283708 מספר סימן

Application Date 04/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0794104 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere 
cu capital strain

Address: Str. Industriala nr. 40, MD-2023 Chisinau, 
Republic of Moldova

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ה' תמוז תשע"ז - 108029/06/2017



Trade Mark No. 283709 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0805361 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Proenza Schouler, LLC

Address: 495 Broadway, 8th floor, New York NY 10012, 
U.S.A.

(New York, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ה' תמוז תשע"ז - 108129/06/2017



Trade Mark No. 283710 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0809037 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JEAN CASSEGRAIN

Address: 12, rue Saint-Florentin, F-75001 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods of leather or 
imitation leather (excluding cases adapted to the 
products for which they are intended, gloves and 
belts), key purses (leatherware), business card cases 
(leatherware), wallets and holders for credit cards 
(leatherware), shopping bags, schoolbags, bags for 
climbers, rucksacks, bags for campers, beach bags, 
garment or clothing bags, boxes of leather or leather 
board, leather straps, collars for animals; handbags, 
evening handbags, sports bags (other than those 
adapted to products for which they are made), travel 
bags, travelling sets (leatherware), document 
holders, small leather bags for packing, wallets, 
purses not made of precious metal, purses, satchels, 
luggage, trunks and suitcases, umbrellas, parasols, 
animal leashes, whips and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children, leather 
clothing, imitation leather clothing, jeans, shorts, 
Bermuda shorts, trousers, dungarees, coveralls, 
blouses, shirts, blouses, jackets, blousons, 
cardigans, pullovers, tee-shirts, sweatshirts, suits, 
waistcoats/cardigans, parkas, coats, waterproof 
clothing, skirts, dresses, underwear, swimming 
costumes, stockings, pantyhose, socks, dressing 
gowns, bath robes, underclothing, layettes, belts 
(clothing), money belts (clothing), neckties, gloves 
(clothing), stoles, neckscarves, scarves, shawls, 
shoes (excluding orthopaedic shoes), headwear, 
hats, caps, berets, woolly hats.

ה' תמוז תשע"ז - 108229/06/2017



Trade Mark No. 283711 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0812148 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHIMANO INC

Address: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, SAKAI CITY 
OSAKA 590-8577, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle parts and fittings for bicycles, 
particularly, chain wheels, cranks, crank sets, 
saddles, spokes, spoke clips, chains, chain 
deflectors, shift cables, handlebar grips, wheels, 
hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hubs, hub 
quick release levers, gear release levers, gear shift 
levers, chain guides, sprockets, handlebars; 
handlebar stems, freewheels, bicycle pedals, toe 
clips, front forks, head parts for frame-fork assembly, 
rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick 
release, derailleurs controlled by computer, indicators 
for bicycles, wheel bags for bicycles; machine 
elements for land vehicles, particularly, pulleys for 
bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed 
change gears, other power transmissions and 
gearings, suspensions, brake levers, front brakes, 
rear brakes, brake cables, brake shoes, other brakes, 
all for land vehicles.

ה' תמוז תשע"ז - 108329/06/2017



Trade Mark No. 283712 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0812149 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHIMANO INC

Address: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, SAKAI CITY 
OSAKA 590-8577, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle parts and fittings for bicycles, 
particularly, chain wheels, cranks, crank sets, 
saddles, spokes, spoke clips, chains, chain 
deflectors, shift cables, handlebar grips, wheels, 
hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hubs, hub 
quick release levers, gear release levers, gear shift 
levers, chain guides, sprockets, handlebars; 
handlebar stems, freewheels, bicycle pedals, toe 
clips, front forks, head parts for frame-fork assembly, 
rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick 
release, derailleurs controlled by computer, indicators 
for bicycles, wheel bags for bicycles; machine 
elements for land vehicles, particularly, pulleys for 
bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed 
change gears, other power transmissions and 
gearings, suspensions, brake levers, front brakes, 
rear brakes, brake cables, brake shoes, other brakes, 
all for land vehicles.

ה' תמוז תשע"ז - 108429/06/2017



Trade Mark No. 283714 מספר סימן

Application Date 22/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0902925 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RAIMONDI S.p.A.

Address: Via dei Tipografi, 11, I-41100 Modena (MO), 
Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for flooring, sawing machines, bevelling 
machines and drills; portable cement mixers; 
plastering machines and machines for cleaning floors 
during floor-laying; electric tile tappers; electric mops.

Class: 8 סוג: 8

Manually activated tools and instruments; cutter 
discs; manual tile cutters; pads, toggles, spatulas, 
suckers, set squares.

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus and instruments; vibrating levelling 
rod for concrete; spirit levels.

Class: 11 סוג: 11

Electric scrubbers.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials; spacers for laying 
tiles.

Class: 21 סוג: 21

Bowls for washing.

ה' תמוז תשע"ז - 108529/06/2017



Trade Mark No. 283716 מספר סימן

Application Date 06/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0947054 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REGILAIT

Address: 102 Route Départementale 906, F-71118 
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Milk for infant nutrition; food for babies.

Class: 29 סוג: 29

Milk, milk for infants; milk beverages with milk 
predominating.

ה' תמוז תשע"ז - 108629/06/2017



Trade Mark No. 283717 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0964174 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shimano Inc.

Address: 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 
590-8577, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle parts and fittings for bicycles, but 
not including tyres and inner tubes therefor, namely, 
chain wheels, cranks, crank sets, saddles, spokes, 
spoke clips, chains, chain deflectors, shift cables, 
handlebar grips, wheels, hubs, internal gear hubs, 
bicycle dynamos hubs, hub quick release levers, gear 
release levers, gear shift levers, chain guides, 
sprockets, handlebars, handlebar stems, freewheels, 
bicycle pedals, toe clips, front forks, head parts for 
frame-fork assembly, rims, bottom brackets, seat 
pillars, seat pillar quick release, derailleurs controlled 
by computer, indicators for bicycles, wheel bags for 
bicycles; machine element for bicycles, namely, 
pulleys for bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, 
speed change gears, power transmissions and 
gearings, suspensions, brake levers, front brakes, 
rear brakes, brake cables, brake shoes, brakes, all 
for bicycles.

ה' תמוז תשע"ז - 108729/06/2017



Trade Mark No. 283725 מספר סימן

Application Date 26/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1204959 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fabita S.r.l.

Address: Via Grazia Deledda, 3, I-62010 Montecassiano 
(MC), Italy

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Combined washing and drying machines, spin driers, 
dishwashers, meat mincers, mills for household 
purposes [other than hand-operated], electric 
grinders/crushers for household purposes, mixers 
[machines], electric fruit presses for household 
purposes, vacuum cleaners, floor polishers.

Class: 11 סוג: 11

Extractor hoods for kitchens; air conditioning 
installations and apparatus; refrigerators and 
freezers, both separate and combined; cooking 
installations and apparatus; cooking hobs; ovens; 
microwave ovens; electric and gas cookers both 
separate and combined; kitchen ranges; electric 
coffee machines.

ה' תמוז תשע"ז - 108829/06/2017



Trade Mark No. 283826 מספר סימן

Application Date 04/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292167 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light green, black and white.

 Owners

Name: TESEO INDUSTRIA Y COMERCIO, S.L.

Address: C/Profesor Waksman, 3 - Piso 1° -B, E-28036 
MADRID, Spain

(SOCIEDAD LIMITADA ESPAÑA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks.

ה' תמוז תשע"ז - 108929/06/2017



Trade Mark No. 283829 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292194 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carolina Herrera Ltd

Address: 501 Seventh Avenue, 17Th Floor, New York, 
New York 10018, U.S.A.

(Estados Unidos de América, Delaware Sociedad de 
Responsabilidad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery products; essential oils; cosmetics; 
hair lotions; dentifrices; toiletries; perfumery and 
fragrances; eau de Cologne; perfumes; scented 
preparations; mouth wash products; preparations for 
cleaning and care of the body; deodorants and 
antiperspirants; soaps and gels for personal use; 
bath preparations; preparations for skin care; 
exfoliants; talcum powders; wet wipes, cotton balls 
and hand wipes for sanitary, cosmetic and perfume 
purposes; cosmetics, toiletries and perfumery 
products for the care and beauty of eyelashes, 
eyebrows, eyes, lips and nails; lip balm (non-
medicated); nail polish; adhesives for cosmetic use; 
cosmetic preparations for slimming; hair preparations 
and treatments; make-up products; make-up 
removing products; products for hair removal and 
shaving; pre-shave preparations; after-shave 
preparations; non-medicated beauty preparations; 
cosmetic tanning and self-tanning preparations; 
cosmetic kits; preparations for perfuming; fragrances 
for the home; sachets for perfuming linen; aromatic 
extracts; products for the care and cleaning of 
animals.

ה' תמוז תשע"ז - 109029/06/2017



Trade Mark No. 283831 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292199 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cameras (filming apparatus); video cameras; heat 
regulating apparatus; metal detectors for industrial or 
military use; detectors; diagnostic apparatus not for 
medical use; radiology screens for industrial 
purposes; video screens; transmitters of electronic 
signals; scanners (data processing equipment); high-
frequency apparatus; holograms; temperature 
indicators; computer hardware; lasers not for medical 
use; readers (data processing equipment); optical 
lenses; software (recorded programs); speed 
measuring apparatus (photography); distance 
measuring apparatus, tacheometric prism 
attachments; electric measuring apparatus; precision 
measuring apparatus; measuring instruments; 
measuring apparatus; mirrors (optics); monitors 
(hardware); monitors (computer programs); 
navigational instruments; navigation apparatus for 
vehicles (on-board computers); satellite navigation 
apparatus; hands-free kits for telephones; 
observation instruments; optical apparatus and 
instruments; photographic apparatus; apparatus and 
instruments for physics; recorded computer 
programs; computer programs (downloadable 
software); chips (integrated circuits); radar apparatus; 
X-ray photographs, other than for medical purposes; 
radiological apparatus for industrial use; semi-
conductors; railway traffic safety appliances; electric 
monitoring apparatus; data processing apparatus; 
telephone transmitters; transmitters 
(telecommunication).

Class: 42 סוג: 42

Technological consultancy services; information 
technology consultancy services; consultancy 
services for telecommunication technology; software 
consultancy; engineering; installation of software; 
scientific laboratory services; rental of computer 
software; maintenance of computer software; 
updating of software; computer rental; programming 
for computers; research and development of new 
products for others; technical research services; 
physics research services; scientific research.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 30/06/2015, No. 4193153 צרפת, 30/06/2015, מספר 4193153

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 109129/06/2017



 Owners

Name: MICROWAVE CHARACTERIZATION CENTER

Address: 5 rue du Colibri, F-59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, France

(France SAS)

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 109229/06/2017



Trade Mark No. 283836 מספר סימן

Application Date 24/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292257 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear; sunglasses, eyeglasses and ophthalmic 
frames and cases therefor; eyewear chains; eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords and head 
straps which restrain eyewear from movement on a 
wearer; optical devices, namely, eye pieces for 
helmet mounted displays; protective eye pieces; 
magnifying glasses; opera glasses; optical glasses; 
graduated rulers; measuring rules; tape rulers; 
folding rulers; wall-mounted rulers for measuring a 
person's height; video and computer games; 
computer game software for use on wireless and 
mobile devices, personal computers and home video 
game consoles; downloadable computer game 
programs; decorative magnets; computer software, 
namely, downloadable digital publications in the 
nature of maps, atlases, books, magazines and 
guides in the fields of travel, adventure, exploration, 
entertainment, culture, geography, science, natural 
science, social sciences, nature, and wildlife, and 
related digital media for use therewith, namely, 
downloadable music, videos, movies, television 
programs and photographs featuring natural 
sciences, history, travel and geography topics; 
downloadable electronic publications in the nature of 
ebooks in the fields of travel, adventure, exploration, 
entertainment, culture, geography, science, natural 
science, social sciences, nature, and wildlife; pre-
recorded data carriers, namely, records, discs, tapes, 
audio cassettes, DVDs, CD-ROMs, cartridges, digital 
audio and video compression software files, all 
featuring topics on travel, adventure, exploration, 
entertainment, culture, geography, science, natural 
science, social sciences, nature, and wildlife; 
downloadable music, graphics, games, images and 
videos featuring topics on travel, adventure, 
exploration, entertainment, culture, geography, 
science, natural science, social sciences, nature, and 
wildlife via wireless communication devices; content 
for mobile applications, namely, still and animated 
wallpapers, ring tones, screen savers, games and 
audio-visual programs featuring topics on travel, 
adventure, exploration, entertainment, culture, 
geography, science, natural science, social sciences, 
nature, and wildlife, all for mobile devices.

ה' תמוז תשע"ז - 109329/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) yellow and black is/are claimed as 
a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of a rectangular border 
design in yellow that appears next to the words 
"NATIONAL GEOGRAPHIC"; the words "NATIONAL 
GEOGRAPHIC" appear in black.

 Owners

Name: National Geographic Society

Address: 1145 17th St., N.W, Washington DC 20036, 
U.S.A.

(District of Columbia, United States Corporation)

ה' תמוז תשע"ז - 109429/06/2017



Trade Mark No. 283848 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292470 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and red.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The wording "Baby Foot" appears in black; the 
word elements appear adjacent to a design of 
footmark in red.

 Owners

Name: LIBERTA CO., LTD

Address: 26-1, Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, TOKYO 
150-8512, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; soaps for personal use; liquid soap; cakes of 
soap; dentifrices; cosmetics; exfoliants for the skin; 
cuticle cream; perfumery; false nails; false eyelashes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 2015-47271 יפן, 20/05/2015, מספר 2015-47271

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 109529/06/2017



Trade Mark No. 283854 מספר סימן

Application Date 13/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292560 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Renew Group Private Limited

Address: 15 Changi Business Park Central 1, #04-02 
Invensys Building, Singapore 486057, Singapore

(Singapore Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Intraaural medical device for maintaining mandibular 
integrity.

ה' תמוז תשע"ז - 109629/06/2017



Trade Mark No. 283856 מספר סימן

Application Date 11/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292568 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The English translation of "NAMU" in the mark is 
"tree" or "wood".

 Owners

Name: Respect Nature, LLC

Address: 88 West Sheffield Avenue, Englewood NJ 
07631, U.S.A.

(New Jersey, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin cleansers; body scrubs; moisturizing creams; 
moisturizing lotions; skin toners; eye creams; eye 
make-up removers; sun tan lotions; after sun creams 
and lotions; body creams; facial cleansers; facial 
moisturizers; spot removers; fragrances; hair care 
products, namely, shampoos and conditioners; 
beauty soaps; body wash for humans.

ה' תמוז תשע"ז - 109729/06/2017



Trade Mark No. 283858 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Cordies AB

Address: Framnäsvägen 8A, SE-182 63 Djursholm, 
Sweden

(Sweden Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear (excluding orthopedic footwear); 
millinery; caps (headwear); stockings.

ה' תמוז תשע"ז - 109829/06/2017



Trade Mark No. 283859 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; passenger cars; trucks; vans; parts and 
accessories for automobiles; shock absorbers for 
automobiles; brake systems for vehicles; engines for 
land vehicles; transmissions for land vehicles; 
locomotives; sports cars; wagons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/07/2015, No. 4020150055337 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055337

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 109929/06/2017



Trade Mark No. 283864 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; passenger cars; trucks; vans; parts and 
accessories for automobiles; shock absorbers for 
automobiles; brake systems for vehicles; engines for 
land vehicles; transmissions for land vehicles; 
locomotives; sports cars; wagons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/07/2015, No. 4020150055336 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055336

Class: 12 סוג: 12

ה' תמוז תשע"ז - 110029/06/2017



Trade Mark No. 283865 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292627 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and science; 
antistatic products other than for household use; 
adhesives (glues) used in industry, including 
adhesives for machines, equipment and devices for 
forming and bending and gluing.

Class: 2 סוג: 2

Paints, inks for machines, equipment, groups, 
devices and print-heads, particularly inks for digital 
printing presses, rotary printing, flexographic printing, 
flexographic printing central drum, gravure printing, 
offset printing, letterpress printing; varnishes, 
lacquers, colorants; mordant, first coating materials 
for substrates, particularly for sheets, plates, blanks, 
foil, film, paper, cardboard, corrugated cardboard, 
plastic; coating materials for printed substrates, 
particularly for sheets, plates, blanks, foil, film, paper, 
cardboard, corrugated cardboard, plastic.

Class: 3 סוג: 3

Preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations; detergents, soaps; canned pressurized 
air for cleaning and dusting purposes; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; dust 
binding compositions for sweeping.

ה' תמוז תשע"ז - 110129/06/2017



Class: 7 סוג: 7

Machines, equipment and devices for processing and 
printing of substrates, more particularly sheets, 
plates, cutouts, strips, foils of paper, cardboard, 
corrugated board, plastic, for the packaging 
manufacturing industry; equipment, machines, and 
devices for processing and printing, in particular 
cutting, creasing, embossing, punching, perforation, 
hot and cold stamping, removal of a color film, hot 
gilding and cold gilding, folding adhesive-stamping, 
bending and gluing of-line, coating, extrusion 
laminating and coating, vacuum coating, vacuum 
metallization, laminating, laminating flexible 
materials, offset rotary printing, flexographic printing 
machines, flexographic printing central drum, 
heliographic printing, printing machines, printing type, 
digital printing, flexographic printing and cutting flat 
on-line, flexographic printing bending and gluing on-
line, flexographic printing and rotary cutting online, 
heliographic printing and forming on-line of 
substrates, more particularly sheets, plate elements, 
blanks, webs, films, paper, cardboard, corrugated 
cardboard, plastic; devices and equipment of loading, 
introduction, multiple integration, margins, 
positioning, conveying, stacking and receiving 
machine, separation, collection, handling, packaging 
and transport off machine of substrates, more 
particularly of films, sheets, blanks, strips, films, 
paper, cardboard, corrugated cardboard, plastic, 
batteries, and of the aforementioned substrates coils, 
shaped substrates, printed matter, printed and folded 
and pasted; control devices for the aforesaid 
machines, equipment and devices; printing cylinders, 
rollers, flexible relief plates and plates, machines for 
preparing and processing of printing cylinders, rollers, 
flexible relief plates and plates, devices for mounting 
of printing flexible relief plates and plates on printing 
cylinders; peripherals and accessories for the 
aforesaid machines, equipment and devices; 
constituent pieces, and spare parts for the aforesaid 
machines, equipment and devices; tools for the 
aforesaid machines, equipment and devices.

Class: 9 סוג: 9

Electronic devices, apparatus, instruments and 
software for inputting, recording, input, output, 
processing, storage, transmission, display of data, 
checking, measuring, control, programming, setting, 
presetting, quality control, monitoring of production 
parameters, performances and stops management, 
checking of register printings, cuttings, clippings and 
embossing, measuring and adjusting the color 
composition of printings, measures for adjusting the 
ink supply, analysis and image processing for printing 
and post-printing, in particular sensors, and digital 
cameras, detection, tracking, and positioning, 
positioning motors for machines, equipment and 
devices for processing and printing of substrates, 
more particularly sheets, plate elements, blanks, 
tapes, films, paper, cardboard, corrugated cardboard, 
plastic, for the packaging manufacturing industry.

ה' תמוז תשע"ז - 110229/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Retail sale, by mail order, Internet or other electronic 
remote ordering means of machines, equipment and 
devices for processing and printing, substrates, more 
particularly sheets, plates, cutouts, strips, foils of 
paper, cardboard, corrugated board, plastic for the 
packaging manufacturing industry; retail services or 
wholesale services for accessories, spare parts, 
tools, apparatus, instruments, electronic devices, 
software and inks, for the aforesaid machines, 
equipment and devices; retail sale of the aforesaid 
second-hand machines, equipment and devices; 
preparation services for maintenance contracts for 
the aforesaid machines, equipment and devices; 
purchasing of the aforesaid second-hand machines, 
equipment and devices for other companies.

Class: 37 סוג: 37

Customer care services, namely, installation, 
servicing, maintenance, adjustments optimization, 
remote monitoring operation in the framework of 
maintenance, maintenance and tuning, repair, 
assembly and installation of consumables and spare 
parts for machinery, equipment and devices for 
processing and printing substrates, in particular of 
films, sheets, blanks, tapes, films, paper, cardboard, 
corrugated cardboard, plastic, for the manufacturing 
industry of packaging.

Class: 41 סוג: 41

Theoretical and practical courses of instruction for 
driving machines, publishing instructional materials, 
publication of educational textbooks, audiovisual 
materials and demonstration equipment for users of 
machinery, equipment and devices for processing 
and printing, of substrates, in particular of films, 
sheets, blanks, strips, films, paper, cardboard, 
corrugated cardboard, plastic, for the manufacturing 
industry of packaging.

Class: 42 סוג: 42

Analysis, expertise, advice, assistance and software 
troubleshooting, and remote monitoring of the 
operation in the quality control frame, conducting 
technical project studies for construction projects for 
machinery, equipment and devices for processing 
and printing, of substrates, in particular of films, 
sheets, blanks, tapes, films, paper, cardboard, 
corrugated, plastic, for the manufacturing industry of 
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)

Switzerland, 09/07/2015, No. 681144 שוויץ, 09/07/2015, מספר 681144

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

ה' תמוז תשע"ז - 110329/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red.

 Owners

Name: BOBST MEX SA

Address: Route de Faraz 3, CH-1031 Mex (VD), 
Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Class: 4 סוג: 4

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 110429/06/2017



Trade Mark No. 283866 מספר סימן

Application Date 04/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292633 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hanwha Q CELLS GmbH

Address: Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen/ OT 
Thalheim, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic installation apparatus, namely, solar 
modules for production of electricity; solar collectors 
for electricity generation, tracking mechanisms and 
concentrating optics, and electronic control systems; 
photovoltaic systems that convert sunlight into 
electric energy; parts for the foregoing goods, 
namely, solar cells, solar modules, solar inverters, 
photovoltaic inverters and silicon wafers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 04/12/2014, No. 30 2014 073 602 גרמניה, 04/12/2014, מספר 602 073 2014 30

Class: 9 סוג: 9

ה' תמוז תשע"ז - 110529/06/2017



Trade Mark No. 283869 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292716 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HADEKS HALI DERİ TEKSTIL DIŞ TİCARET 
ANONİM ŞIRKETİ

Address: İkitelli OSB Mahallesi,Masko Mobilya, Kenti 3-B-
1 No: 12-14-16, Başakşehir, İstanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile).

Class: 35 סוג: 35

Bringing together, for benefit of others, of a variety of 
carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile), enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods.

ה' תמוז תשע"ז - 110629/06/2017



Trade Mark No. 283870 מספר סימן

Application Date 25/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292738 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Master Mining Company, LLC

Address: 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, 
Wilmington DE 19801, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video game software for personal computers, home 
video game consoles, multi-media smart phones, 
wireless mobile devices, and portable media players.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games.

Class: 42 סוג: 42

Computer development and design services for 
computer game software; developing customized 
web pages featuring user-defined information.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/07/2015, No. 86705161 ארה"ב, 27/07/2015, מספר 86705161

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 10/11/2015, No. 86815259 ארה"ב, 10/11/2015, מספר 86815259

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 10/11/2015, No. 86815270 ארה"ב, 10/11/2015, מספר 86815270

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 110729/06/2017



Trade Mark No. 283899 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1293054 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the syllables "GO" and "DO" 
between which there is an asterisk *.

 Owners

Name: ICAM SPA

Address: Via Pescatori, 53, I-23900 LECCO, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa; cocoa-based beverages; cocoa beverages 
with milk; chocolate; chocolate-based beverages; 
chocolate beverages with milk; pastries; 
confectionery; candy, ice cream.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 07/08/2015, No. 302015000043292 איטליה, 07/08/2015, מספר 302015000043292

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 110829/06/2017



Trade Mark No. 283901 מספר סימן

Application Date 19/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1293102 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese distilled 
alcoholic beverage]; brandy; wine; piquette; whisky; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters 
[liqueurs and spirits]; cocktails; curacao; anise 
[liqueur]; liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, 
other than beer-based; alcoholic beverages, except 
beer; alcoholic beverages containing fruit; spirits 
[beverages]; distilled beverages; mead [hydromel]; 
peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; 
rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, 
alcoholic; alcoholic essences; nira [sugarcane-based 
alcoholic beverage].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Russian Federation, 23/10/2015, No. 2015734272 רוסיה, 23/10/2015, מספר 2015734272

Class: 33 סוג: 33

ה' תמוז תשע"ז - 110929/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, blue, dark blue, gray.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The background is white; the forest is blue; the 
deer are gray; the words are dark blue.

The mark consists of a blue forest in front of which 
there is the gray deer, over which the wording 
"TALKA" in dark blue is placed and a round emblem 
at the bottom.

 Owners

Name: Vlaktor Trading Limited

Address: Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, 2322, 
Nicosia, Cyprus, Cyprus

(CY Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 111029/06/2017



Trade Mark No. 284000 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: R.N.D. COACHING & BUSINESS 
DEVELOPMENT 

שם: אר. אנ. די. קואצינג ופיתוח עסקים בע"מ

Address: Sderot Weizman 25, P.O.B. 305, Qiryat 
Motzkin, 2611501, Israel

כתובת : שדרות ויצמן 25, ת.ד. 305, קרית מוצקין, 2611501, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Apfeldorf & Co., Adv. 

Address: P.O.B. 34046, Tel Aviv, 6134001, Israel

שם: אפלדורף ושות', עו"ד  

כתובת : ת.ד. 34046, תל אביב, 6134001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Coaching [training]; professional training and 
education services; training of executives and 
employees; personal and business training; personal 
and group training; arranging and conducting of 
workshops [training]; all included in class 41.

קאוצ'ינג [אימון]; שירותי הכשרה מקצועית, חינוך והדרכה; 
הכשרת מנהלים ועובדים; אימונים עסקיים ואישיים; הדרכה 
קבוצתית ואישית; ארגון וניהול סדנאות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41

                                                                            

ה' תמוז תשע"ז - 111129/06/2017



Trade Mark No. 284012 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1293211 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otolanum AG

Address: c/o Auris Medical Holding AG, Bahnhofstrasse 
21, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse; Switzerland Aktiengesellschaft (AG); (Company 
limited by Shares Inc.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of diseases of the ear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 06/07/2015, No. 678239 שוויץ, 06/07/2015, מספר 678239

Class: 5 סוג: 5

ה' תמוז תשע"ז - 111229/06/2017



Trade Mark No. 284057 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1293638 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.

Class: 42 סוג: 42

Conducting early evaluations in the field of new 
pharmaceuticals; development of pharmaceutical 
preparations and medicines; pharmaceutical products 
development; pharmaceutical research and 
development; research and development in the 
pharmaceutical and biotechnology fields; research in 
the field of pharmaceuticals, drugs and antibiotics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 29/05/2015, No. 86645386 ארה"ב, 29/05/2015, מספר 86645386

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

ה' תמוז תשע"ז - 111329/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) blue and orange is/are claimed as 
a feature of the mark.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of a double hexagon 
design, the left half of which is orange and the right 
half of which is blue, to the left of the word 
"PARATEK" in blue.

 Owners

Name: Paratek Pharmaceuticals, Inc.

Address: 75 Kneeland Street, Boston MA 02111, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 111429/06/2017



Trade Mark No. 284819 מספר סימן

Application Date 02/05/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1330249 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: RUSHDI FOOD INDUSTRIES LTD. שם: רושדי תעשיות מזון בע"מ

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 1089, Afula, 
Israel

כתובת : א.ת. אלון תבור, ת.ד. 1089, עפולה, 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: 30 סוג: 30

Halva and halva products. חלבה ומוצרי חלבה.                 

ה' תמוז תשע"ז - 111529/06/2017



ADASKY

Trade Mark No. 285100 מספר סימן

Application Date 17/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic camera system comprised of an uncooled 
infrared camera and a computer vision module for 
providing assistance and warning to drivers while 
driving of close and far proximity of vehicles, 
pedestrians, animals, cyclists and other obstacles; 
electronic chip used as an image vision processor in 
electronic camera system for providing assistance 
while driving in good and difficult visibility conditions, 
for providing forward, side and backside collision 
warning, deviation from driving lanes warning, not 
maintaining distance warning, for assisting in 
autonomous decision making, providing warning, and 
detection of close and far proximity of vehicles, 
pedestrians, animals, cyclists and other obstacles; 
computer hardware and software, interior and 
exterior display and audio modules intended for 
warning and alerting of collisions, for assisting in 
autonomous decision making, and for alerting drivers 
of close and far proximity vehicles, pedestrians, 
cyclists, animals and other obstacles; uncooled 
infrared camera; electronic sensors for sensing 
objects around vehicles; structural and replacement 
parts for computer hardware and software, interior 
and exterior display and audio modules; computer 
software for analyzing and processing information for 
use in vehicles; computer software in the field of 
vehicle safety, namely computer software for 
systems of driver alert and warnings; computer 
software in the field of vehicle safety, namely 
computer software for systems of driver assistance; 
all included in Class 9.

מערכת אלקטרונית המורכבת ממצלמה תרמית לא מקוררת 
ומודול חזותי ממוחשב למתן סיוע והתראה לנהגים בזמן 

הנהיגה בקשר עם קרבה לרכבים, להולכי רגל, לבעלי-חיים, 
לרוכבי אופניים ולמכשולים אחרים, הכל בין קרובים ובין 
רחוקים; שבב אלקטרוני המשמש כמעבד תמונה חזותי 

במערכת אלקטרונית מסוג מצלמה למתן סיוע בזמן נהיגה 
בתנאי ראות טובים וקשים, להתראה על התנגשות קדמית, 

צידית ואחורית, להתראה על סטייה מנתיבי הנהיגה, להתראה 
על אי-שמירת מרחק,  למתן סיוע בקבלת החלטות אוטונומית, 
למתן התראה, ומתן התראה בקשר עם קרבה לרכבים, להולכי 
רגל, לבעלי-חיים, לרוכבי אופניים ולמכשולים אחרים, הכל בין 
קרובים ובין רחוקים; חומרה ותוכנת מחשב, צג פנימי וחיצוני 
ומודולים קוליים המיועדים להתראה ואזהרה מפני התנגשויות, 
למתן סיוע בקבלת החלטות אוטונומית ואזהרת נהגים מפני 
קרבה לרכבים, להולכי רגל, לרוכבי אופניים, לבעלי-חיים 

ולמכשולים אחרים הכל בין קרובים ובין רחוקים; מצלמה תרמית 
לא מקוררת; חיישנים אלקטרוניים אשר קולטים גופים סביב כלי 
הרכב; חלקים מבניים וחלקי חילוף לחומרת ותוכנת מחשב, לצג 
פנימי וחיצוני ולמודולים קוליים; תוכנת מחשב לניתוח ולעיבוד 
מידע לשימוש בכלי רכב; תוכנת מחשב בתחום בטיחות הרכב, 
דהיינו תוכנת מחשב למערכות אזהרה והתראת נהגים; תוכנת 
מחשב בתחום בטיחות הרכב, דהיינו תוכנת מחשב למערכות 
סיוע לנהג; הנכללים כולם בסוג 9.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Design and development of electronic camera and 
alert systems for assisting and alerting drivers of 
close and far proximity of vehicles, pedestrians, 
animals, cyclists and other obstacles; product testing 
and tests concerning vehicle safety; consultancy and 
support services and providing information services 
in the fields of design and development of electric 
camera and alert systems for assisting in 
autonomous decision making, assisting and alerting 
drivers driving of close and far proximity of vehicles, 
pedestrians, animals, cyclists, and other obstacles; 
all included in Class 42.

עיצוב ופיתוח של מערכות אלקטרוניות מסוג מצלמה ומערכות 
אזהרה לסיוע ולאזהרת נהגים בקשר עם קרבה לרכבים, 

להולכי רגל, לבעלי-חיים, לרוכבי אופניים ולמכשולים אחרים, 
הכל בין קרובים ובין רחוקים; בדיקות מוצר ובדיקות בקשר 

לבטיחות רכב; שירותי ייעוץ ותמיכה ומתן שירותי מידע בתחומי 
העיצוב והפיתוח של מערכות אלקטרוניות מסוג מצלמה 

ומערכות אזהרה למתן סיוע בקבלת החלטות אוטונומית, סיוע 
ואזהרה לנהגים מפני קרבה לרכבים, להולכי רגל, לרוכבי 

אופניים, לבעלי-חיים ולמכשולים אחרים הכל בין קרובים ובין 
רחוקים; הנכללים כולם בסוג 42.                                        
                                                                                    

                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 111629/06/2017



Ownersבעלים

Name: Adasky Ltd. שם: אדסקיי בע"מ

Address: 6 HaYetzira st., Yoqne'am Illit, 2066722, Israel כתובת : היצירה 6, יקנעם עלית, 2066722, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 111729/06/2017



Trade Mark No. 285101 מספר סימן

Application Date 17/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic camera system comprised of an uncooled 
infrared camera and a computer vision module for 
providing assistance and warning to drivers while 
driving of close and far proximity of vehicles, 
pedestrians, animals, cyclists and other obstacles; 
electronic chip used as an image vision processor in 
electronic camera system for providing assistance 
while driving in good and difficult visibility conditions, 
for providing forward, side and backside collision 
warning, deviation from driving lanes warning, not 
maintaining distance warning, for assisting in 
autonomous decision making, providing warning, and 
detection of close and far proximity of vehicles, 
pedestrians, animals, cyclists and other obstacles; 
computer hardware and software, interior and 
exterior display and audio modules intended for 
warning and alerting of collisions, for assisting in 
autonomous decision making, and for alerting drivers 
of close and far proximity vehicles, pedestrians, 
cyclists, animals and other obstacles; uncooled 
infrared camera; electronic sensors for sensing 
objects around vehicles; structural and replacement 
parts for computer hardware and software, interior 
and exterior display and audio modules; computer 
software for analyzing and processing information for 
use in vehicles; computer software in the field of 
vehicle safety, namely computer software for 
systems of driver alert and warnings; computer 
software in the field of vehicle safety, namely 
computer software for systems of driver assistance; 
all included in Class 9.

מערכת אלקטרונית המורכבת ממצלמה תרמית לא מקוררת 
ומודול חזותי ממוחשב למתן סיוע והתראה לנהגים בזמן 

הנהיגה בקשר עם קרבה לרכבים, להולכי רגל, לבעלי-חיים, 
לרוכבי אופניים ולמכשולים אחרים, הכל בין קרובים ובין 
רחוקים; שבב אלקטרוני המשמש כמעבד תמונה חזותי 

במערכת אלקטרונית מסוג מצלמה למתן סיוע בזמן נהיגה 
בתנאי ראות טובים וקשים, להתראה על התנגשות קדמית, 

צידית ואחורית, להתראה על סטייה מנתיבי הנהיגה, להתראה 
על אי-שמירת מרחק,  למתן סיוע בקבלת החלטות אוטונומית, 
למתן התראה, ומתן התראה בקשר עם קרבה לרכבים, להולכי 
רגל, לבעלי-חיים, לרוכבי אופניים ולמכשולים אחרים, הכל בין 
קרובים ובין רחוקים; חומרה ותוכנת מחשב, צג פנימי וחיצוני 
ומודולים קוליים המיועדים להתראה ואזהרה מפני התנגשויות, 
למתן סיוע בקבלת החלטות אוטונומית ואזהרת נהגים מפני 
קרבה לרכבים, להולכי רגל, לרוכבי אופניים, לבעלי-חיים 

ולמכשולים אחרים הכל בין קרובים ובין רחוקים; מצלמה תרמית 
לא מקוררת; חיישנים אלקטרוניים אשר קולטים גופים סביב כלי 
הרכב; חלקים מבניים וחלקי חילוף לחומרת ותוכנת מחשב, לצג 
פנימי וחיצוני ולמודולים קוליים; תוכנת מחשב לניתוח ולעיבוד 
מידע לשימוש בכלי רכב; תוכנת מחשב בתחום בטיחות הרכב, 
דהיינו תוכנת מחשב למערכות אזהרה והתראת נהגים; תוכנת 
מחשב בתחום בטיחות הרכב, דהיינו תוכנת מחשב למערכות 
סיוע לנהג; הנכללים כולם בסוג 9.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Design and development of electronic camera and 
alert systems for assisting and alerting drivers of 
close and far proximity of vehicles, pedestrians, 
animals, cyclists and other obstacles; product testing 
and tests concerning vehicle safety; consultancy and 
support services and providing information services 
in the fields of design and development of electric 
camera and alert systems for assisting in 
autonomous decision making, assisting and alerting 
drivers driving of close and far proximity of vehicles, 
pedestrians, animals, cyclists, and other obstacles; 
all included in Class 42.

עיצוב ופיתוח של מערכות אלקטרוניות מסוג מצלמה ומערכות 
אזהרה לסיוע ולאזהרת נהגים בקשר עם קרבה לרכבים, 

להולכי רגל, לבעלי-חיים, לרוכבי אופניים ולמכשולים אחרים, 
הכל בין קרובים ובין רחוקים; בדיקות מוצר ובדיקות בקשר 

לבטיחות רכב; שירותי ייעוץ ותמיכה ומתן שירותי מידע בתחומי 
העיצוב והפיתוח של מערכות אלקטרוניות מסוג מצלמה 

ומערכות אזהרה למתן סיוע בקבלת החלטות אוטונומית, סיוע 
ואזהרה לנהגים מפני קרבה לרכבים, להולכי רגל, לרוכבי 

אופניים, לבעלי-חיים ולמכשולים אחרים הכל בין קרובים ובין 
רחוקים; הנכללים כולם בסוג 42.                                        
                                                                                    

                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 111829/06/2017



Ownersבעלים

Name: Adasky Ltd. שם: אדסקיי בע"מ

Address: 6 HaYetzira st., Yoqne'am Illit, 2066722, Israel כתובת : היצירה 6, יקנעם עלית, 2066722, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 111929/06/2017



Trade Mark No. 285810 מספר סימן

Application Date 21/06/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1337189 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software for creating 
content items to be used in the field of entertainment; 
game software; downloadable computer game 
software; interactive multimedia software for playing 
games; computer game programs downloadable via 
the Internet; downloadable interactive entertainment 
software for playing computer games; computer 
game software downloadable via a global computer 
network and wireless devices; computer software 
platforms for creating content items, namely, 
personality tests, trivia quizzes, polls and other 
games, and allowing others to share and publish 
them; all included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב ליצירת פריטי תוכן לשימוש בתחום 
הבידור; תוכנות משחק; תוכנות משחקי מחשב הניתנות 

להורדה; תוכנות מולטימדיה הידודיות כדי לשחק משחקים; 
תוכניות משחקי מחשב הניתנות להורדה באמצעות רשת 

האינטרנט; תוכנות בידור הידודיות הניתנות להורדה כדי לשחק 
במשחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב הניתנות להורדה 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית והתקנים אלחוטיים; 

פלטפורמות לתוכנות מחשב ליצירת פריטי תוכן, בעיקר, מבחני 
אישיות, חידוני טריוויה, סקרים ומשחקים אחרים, והמאפשרים 
לאחרים לשתף ולפרסם אותם; הנכללים כולם בסוג 9.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, publishing of 
interactive games and electronic publications, namely 
featuring personality tests, trivia quizzes and polls 
and other games; online game services in the nature 
of providing on-line computer games, quiz games 
and polling games; online game services provided 
via a computer network in the nature of providing on-
line computer games, namely featuring personality 
tests, trivia quizzes, polls and other games; providing 
entertainment information via a website; all included 
in class 41.

שירותי בידור, בעיקר, פרסום משחקים אינטראקטיביים 
ופרסומים אלקטרוניים, ובעיקר, מבחני אישיות, חידוני טריוויה 
וסקרים ומשחקים אחרים; שירותי משחק מקוונים מהטיב של 
אספקת משחקי מחשב מקוונים, חידונים וסקרים; שירותי 
משחקים מקוונים הניתנים באמצעות רשת מחשבים על ידי 
אספקת משחקי מחשב מקוונים בעיקר מבחני אישיות, חידוני 
טריוויה, סקרים ומשחקים אחרים; אספקת מידע בידורי דרך 

אתר אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 112029/06/2017



Ownersבעלים

Name: PLAYBUZZ LTD שם: פלייבאז בע"מ

Address: 3 Aluf Kalman Magen St , Building A, 1st Floor, 
Tel Aviv-Jaffa, 6707075, Israel

כתובת : רח' אלוף קלמן מגן 3, בניין A, קומה 1, תל אביב-יפו, 
6707075, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bahar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Hosting online web facilities for others for sharing 
online content; interactive hosting services which 
allow the users to publish and share their own 
content and images online; electronic storage of 
entertainment media content, namely, images, text, 
video and audio data; design and development of 
computer software; design and development of game 
software; programming of computer game software; 
development of computer programs and computer 
game software; all included in class 42.

אירוח של מתקני רשת מקוונים עבור אחרים לשיתוף תוכן 
מקוון; שירותי אירוח אינטראקטיביים המאפשרים למשתמשים 
לפרסם ולשתף תמונות ותוכן משלהם באופן מקוון;  אחסון 

אלקטרוני של תוכן בידורי, בעיקר נתוני תמונות, טקסט, וידאו 
ושמע; עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; עיצוב ופיתוח של 

משחקי מחשב; תכנות של תוכנות משחקי מחשב; פיתוח של 
תוכנות ותוכניות משחק מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ה' תמוז תשע"ז - 112129/06/2017



סופר וואש
Super Wash

Trade Mark No. 285820 מספר סימן

Application Date 27/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.A. SUPER WASH LTD. שם: מ.א. סופר וואש בע"מ

Address: P.O. BOX NO. 810, P.O.B. 810, Ramla, Israel כתובת : ת.ד. 810, ת.ד. 810, רמלה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AMIR AL-TAJI

Address: Bialik 12 St., Ramla, Israel

שם: עו"ד אמיר אלתאג'י

כתובת : ביאליק 12 רמלה, רמלה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Automobile cleaning and vehicle washing services; 
All included in class 37.

שירותי שטיפת וניקוי כלי-רכב; הנכללים כולם בסוג 37.           
                                        

ה' תמוז תשע"ז - 112229/06/2017



Trade Mark No. 286137 מספר סימן

Application Date 01/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1300938 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Halewood International Brands Limited

Address: The Sovereign Distillery,Wilson Road, Huyton 
Business Park, Liverpool L36 6AD, United Kingdom

(Limited Company Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits (beverages) and liqueurs.

ה' תמוז תשע"ז - 112329/06/2017



Trade Mark No. 286943 מספר סימן

Application Date 03/08/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 112429/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Financing services, floor planning, inventory 
financing, dealer inventory financing, dealer 
financing, distributor financing, factoring, factoring 
arrangements, receivables purchasing; banking 
services; business banking services; financial 
services, namely, credit card and debit card services; 
credit card, debit card and electronic check 
transaction processing services; issuing stored value 
cards; investment consultation, investment brokerage 
and investment management services; financial 
investment services in the fields of securities, mutual 
funds, certificates of deposit, and portfolio 
management; insurance agencies, insurance 
consultation and insurance administration services in 
the fields of accident, flood, fire, automobile, life, 
health, home, renters, long-term care, in-home 
business, watercraft, umbrella, liability, property, 
identity theft and employer insurance; financial 
evaluation for insurance purposes; administration of 
employee benefits plans concerning insurance and 
finance; accounts payable debiting services; 
mortgage banking services, mortgage lending 
services, mortgage brokerage services; commercial 
lending services; consumer lending services; issuing 
letters of credit; foreign exchange services, namely, 
foreign exchange transactions, foreign exchange 
information services and providing for the exchange 
of foreign currency; financial consultation for 
educational financial assistance and student loan 
services; treasury management services; trust 
management accounts services; cash management 
services; online banking services; online business 
banking services; bill payment services; electronic 
payment, namely, electronic processing and 
transmission of ach, electronic check, electronic 
payment, invoice, bill, tax, and distribution payment 
data; tax payment processing services; providing 
information in the field of banking, credit card and 
debit card services, credit card, debit card and 
electronic check transaction processing services, 
financial management, investment brokerage, 
investment management, financial investment in the 
field of securities, mutual funds, certificates of 
deposit, financial portfolio management, insurance, 
accounts payable services, mortgage banking, 
mortgage lending, mortgage brokerage, commercial 
lending, consumer lending, issuing letters of credit, 
foreign exchange services, treasury management 
services, trust management accounts services, cash 
management services, online banking, bill payment 
services, and tax payment processing services; 
consultation in the field of banking, credit card and 
debit card services, credit card, debit card and 
electronic check transaction processing services, 
financial management, investment brokerage, 
investment management, securities, mutual funds, 
certificates of deposit, financial portfolio 
management, insurance, accounts payable services, 
mortgage banking, mortgage lending, mortgage 
brokerage, commercial lending, consumer lending, 
issuing letters of credit, foreign exchange services, 
treasury management services, trust management 
services, cash management services, online banking, 
bill payment services, and tax payment processing 
services.

שירותים פיננסים, תכנון תקרה, מימון מלאי, מימון מלאי סוחר, 
מימון סוחר, מימון מפיץ, נכיסה, הסדרי נכיסה, רכישת 

חשבונות חייבים; שירותי בנקאות; שירותי בנקאות עסקית; 
שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב; 

שירותי כרטיס אשראי, כרטיס חיוב ועיבוד הוראות תשלום 
עסקה אלקטרוניות; הנפקת כרטיסי ערך מצטבר; שירותי ייעוץ 
השקעות, תיווך השקעות וניהול השקעות; שירותי השקעות 
פיננסיות בתחומים של בטחונות, קרנות נאמנות, תעודות 
הפקדה, וניהול תיקים; שירותי סוכנויות ביטוח, ייעוץ ביטוחי 
וניהול ביטוח בתחומים של ביטוי תאונות, הצפה, אש, רכב, 

חיים, בריאות, בית, שכירות, טיפול לטווח ארוך, עסקים ביתיים, 
כלי שיט, מקיף, חובה, רכוש, גניבת זהות ומעסיקים; הערכה 
פיננסית למטרות ביטוח; ניהול תוכניות הטבות לעובדים 
הנוגעות לביטוח וכספים; שירותי הנהלת חשבונות חייבים; 
שירותי בנקאות למשכנתאות, שירותי הלוואות משכנתאות, 
שירותי תיווך משכנתאות; שירותי הלוואות מסחריות; שירותי 

הלוואות צרכניות; הנפקת מכתבי אשראי; שירותי מט"ח, דהיינו, 
עסקאות מט"ח, שירותי מידע ואספקת מט"ח עבור חליפין 
במט"ח; שירותי ייעוץ פיננסי לסיוע במימון השכלה והלוואות 

סטודנטים; שירותי ניהול קופה; שירותי ניהול חשבונות נאמנות; 
שירותי ניהול מזומנים; שירותי בנקאות מקוונים; שירותי 

בנקאות עסקית מקוונים; שירותי תשלום חשבונות; תשלום 
אלקטרוני, דהיינו, עיבוד ותמסורות אלקטרוניים של מסלקת 

אוטומטית, הוראות תשלום אלקטרוניות, תשלומים אלקטרוניים, 
חשבונית, חשבון, מס, ונתוני פריסת תשלומים; שירותי עיבוד 
תשלומי מס; אספקת מידע בתחום שירותי הבנקאות, כרטיסי 
אשראי וכרטיסי חיוב, שירותי עיבוד כרטיסי אשראי, כרטיסי 
חיוב והוראות תשלום אלקטרוניות, ניהול פיננסי, תיווך 
השקעות, ניהול השקעות, השקעות פיננסיות בתחום 

הביטחונות, קרנות נאמנות, תעודות הפקדה, ניהול תיקים 
פיננסיים, ביטוח שירותי הנהלת חשבונות, בנקאות 

למשכנתאות, הלוואות משכנתאות, תיווך משכנתאות, הלוואות 
מסחריות, הלוואות צרכניות, הנפקת מכתבי אשראי, שירותי 
מט"ח, שירותי ניהול קופה, שירותי ניהול חשבונות נאמנות, 
שירותי ניהול מזומנים, בנקאות מקוונת, שירותי תשלום 

חשבונות, שירותי עיבוד תשלומי מס; ייעוץ בתחום של שירותי 
בנקאות, כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, שירותי עיבוד עסקאות 
כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב והוראות תשלום אלקטרוניות, 

ניהול פיננסי, תווך השקעות, ניהול השקעות, בטחונות, קרנות 
נאמנות, תעודות הפקדה, ניהול תיקים פיננסיים, ביטוח, שירותי 
הנהלת חשבונות, בנקאות למשכנתאות, הלוואות משכנתאות, 
תיווך משכנתאות, הלוואות מסחריות, הלוואות צרכניות, הנפקת 

מכתבי אשראי, שירותי מט"ח, שירותי ניהול קופה, שירותי 
קרנות נאמנות, שירותי ניהול מזומנים, בנקאות מקוונת, שירותי 
תשלום חשבונות, ושירותי עיבוד תשלומי מס.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ה' תמוז תשע"ז - 112529/06/2017



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours as shown in the 
mark: red and yellow

הסימן מוגבל לצבעים אדום וצהוב הנראים בסימן.

 Owners

Name: Wells Fargo & Company

Address: 1700 Wells Fargo Center, MAC N9305-176, 
Sixth & Marquette, Minneapolis, Minnesota 55479, 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

ה' תמוז תשע"ז - 112629/06/2017



WELLS FARGO

Trade Mark No. 286944 מספר סימן

Application Date 03/08/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 112729/06/2017



Class: 36 סוג: 36

Financing services, floor planning, inventory 
financing, dealer inventory financing, dealer 
financing, distributor financing, factoring, factoring 
arrangements, receivables purchasing; banking 
services; business banking services; financial 
services, namely, credit card and debit card services; 
credit card, debit card and electronic check 
transaction processing services; issuing stored value 
cards; investment consultation, investment brokerage 
and investment management services; financial 
investment services in the fields of securities, mutual 
funds, certificates of deposit, and portfolio 
management; insurance agencies, insurance 
consultation and insurance administration services in 
the fields of accident, flood, fire, automobile, life, 
health, home, renters, long-term care, in-home 
business, watercraft, umbrella, liability, property, 
identity theft and employer insurance; financial 
evaluation for insurance purposes; administration of 
employee benefits plans concerning insurance and 
finance; accounts payable debiting services; 
mortgage banking services, mortgage lending 
services, mortgage brokerage services; commercial 
lending services; consumer lending services; issuing 
letters of credit; foreign exchange services, namely, 
foreign exchange transactions, foreign exchange 
information services and providing for the exchange 
of foreign currency; financial consultation for 
educational financial assistance and student loan 
services; treasury management services; trust 
management accounts services; cash management 
services; online banking services; online business 
banking services; bill payment services; electronic 
payment, namely, electronic processing and 
transmission of ach, electronic check, electronic 
payment, invoice, bill, tax, and distribution payment 
data; tax payment processing services; providing 
information in the field of banking, credit card and 
debit card services, credit card, debit card and 
electronic check transaction processing services, 
financial management, investment brokerage, 
investment management, financial investment in the 
field of securities, mutual funds, certificates of 
deposit, financial portfolio management, insurance, 
accounts payable services, mortgage banking, 
mortgage lending, mortgage brokerage, commercial 
lending, consumer lending, issuing letters of credit, 
foreign exchange services, treasury management 
services, trust management accounts services, cash 
management services, online banking, bill payment 
services, and tax payment processing services; 
consultation in the field of banking, credit card and 
debit card services, credit card, debit card and 
electronic check transaction processing services, 
financial management, investment brokerage, 
investment management, securities, mutual funds, 
certificates of deposit, financial portfolio 
management, insurance, accounts payable services, 
mortgage banking, mortgage lending, mortgage 
brokerage, commercial lending, consumer lending, 
issuing letters of credit, foreign exchange services, 
treasury management services, trust management 
services, cash management services, online banking, 
bill payment services, and tax payment processing 
services.

שירותים פיננסים, תכנון תקרה, מימון מלאי, מימון מלאי סוחר, 
מימון סוחר, מימון מפיץ, נכיסה, הסדרי נכיסה, רכישת 

חשבונות חייבים; שירותי בנקאות; שירותי בנקאות עסקית; 
שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב; 

שירותי כרטיס אשראי, כרטיס חיוב ועיבוד הוראות תשלום 
עסקה אלקטרוניות; הנפקת כרטיסי ערך מצטבר; שירותי ייעוץ 
השקעות, תיווך השקעות וניהול השקעות; שירותי השקעות 
פיננסיות בתחומים של בטחונות, קרנות נאמנות, תעודות 
הפקדה, וניהול תיקים; שירותי סוכנויות ביטוח, ייעוץ ביטוחי 
וניהול ביטוח בתחומים של ביטוי תאונות, הצפה, אש, רכב, 

חיים, בריאות, בית, שכירות, טיפול לטווח ארוך, עסקים ביתיים, 
כלי שיט, מקיף, חובה, רכוש, גניבת זהות ומעסיקים; הערכה 
פיננסית למטרות ביטוח; ניהול תוכניות הטבות לעובדים 
הנוגעות לביטוח וכספים; שירותי הנהלת חשבונות חייבים; 
שירותי בנקאות למשכנתאות, שירותי הלוואות משכנתאות, 
שירותי תיווך משכנתאות; שירותי הלוואות מסחריות; שירותי 

הלוואות צרכניות; הנפקת מכתבי אשראי; שירותי מט"ח, דהיינו, 
עסקאות מט"ח, שירותי מידע ואספקת מט"ח עבור חליפין 
במט"ח; שירותי ייעוץ פיננסי לסיוע במימון השכלה והלוואות 

סטודנטים; שירותי ניהול קופה; שירותי ניהול חשבונות נאמנות; 
שירותי ניהול מזומנים; שירותי בנקאות מקוונים; שירותי 

בנקאות עסקית מקוונים; שירותי תשלום חשבונות; תשלום 
אלקטרוני, דהיינו, עיבוד ותמסורות אלקטרוניים של מסלקת 

אוטומטית, הוראות תשלום אלקטרוניות, תשלומים אלקטרוניים, 
חשבונית, חשבון, מס, ונתוני פריסת תשלומים; שירותי עיבוד 
תשלומי מס; אספקת מידע בתחום שירותי הבנקאות, כרטיסי 
אשראי וכרטיסי חיוב, שירותי עיבוד כרטיסי אשראי, כרטיסי 
חיוב והוראות תשלום אלקטרוניות, ניהול פיננסי, תיווך 
השקעות, ניהול השקעות, השקעות פיננסיות בתחום 

הביטחונות, קרנות נאמנות, תעודות הפקדה, ניהול תיקים 
פיננסיים, ביטוח שירותי הנהלת חשבונות, בנקאות 

למשכנתאות, הלוואות משכנתאות, תיווך משכנתאות, הלוואות 
מסחריות, הלוואות צרכניות, הנפקת מכתבי אשראי, שירותי 
מט"ח, שירותי ניהול קופה, שירותי ניהול חשבונות נאמנות, 
שירותי ניהול מזומנים, בנקאות מקוונת, שירותי תשלום 

חשבונות, שירותי עיבוד תשלומי מס; ייעוץ בתחום של שירותי 
בנקאות, כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, שירותי עיבוד עסקאות 
כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב והוראות תשלום אלקטרוניות, 

ניהול פיננסי, תווך השקעות, ניהול השקעות, בטחונות, קרנות 
נאמנות, תעודות הפקדה, ניהול תיקים פיננסיים, ביטוח, שירותי 
הנהלת חשבונות, בנקאות למשכנתאות, הלוואות משכנתאות, 
תיווך משכנתאות, הלוואות מסחריות, הלוואות צרכניות, הנפקת 

מכתבי אשראי, שירותי מט"ח, שירותי ניהול קופה, שירותי 
קרנות נאמנות, שירותי ניהול מזומנים, בנקאות מקוונת, שירותי 

תשלום חשבונות, ושירותי עיבוד תשלומי מס.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 112829/06/2017



 Owners

Name: Wells Fargo & Company

Address: 1700 Wells Fargo Center, MAC N9305-176, 
Sixth & Marquette, Minneapolis, Minnesota 55479, 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

ה' תמוז תשע"ז - 112929/06/2017



Trade Mark No. 287275 מספר סימן

Application Date 28/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1305634 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages and 
preparations;  iced coffee;  artificial coffee, artificial 
coffee extracts, artificial coffee-based beverages and 
preparations;  chicory (coffee substitute);  tea, tea 
extracts, tea-based beverages and preparations;  
iced tea; malt-based preparations for human 
consumption; cocoa and cocoa-based beverages and 
preparations; chocolate, chocolate products, 
chocolate-based beverages and preparations; 
confectionery, sugar confectionery, candy;  sugar;  
chewing gum not for medical use;  natural 
sweeteners;  bakery products, bread, yeast, pastries; 
biscuits, cookies, cakes, wafers, caramels, puddings; 
edible ices, water ices, sherbets, frozen 
confectionery, ice-cream cakes, ice cream, frozen 
yogurts;  powders and binding agents (included in 
this class) for making edible ices and/or water ices 
and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or 
ice-cream cakes and/or ice creams and/or frozen 
yogurts;  breakfast cereals, muesli, corn flakes, 
cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 01/03/2016, No. 687234 שוויץ, 01/03/2016, מספר 687234

Class: 30 סוג: 30

ה' תמוז תשע"ז - 113029/06/2017



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green, red, orange, blue and dark blue.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

ה' תמוז תשע"ז - 113129/06/2017



Trade Mark No. 287673 מספר סימן

Application Date 04/09/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal bottle caps; metal lids; metal lids for flasks, 
metal lids for drinking flasks, metal lids for bottles 
sold empty, metal lids for flasks for food, metal lids 
for growlers, and metal lids for insulated, vacuum, 
and insulated vacuum flasks, metal lids for drinking 
flasks, metal lids for bottles sold empty, metal lids for 
flasks for food and growlers; all included in class 6.

פקקי בקבוק ממתכת; מכסים ממתכת; מכסים ממתכת 
למיכלים; מכסי מתכת למיכלי שתייה, מכסי מתכת לבקבוקים 

הנמכרים ריקים, מכסי מתכת למיכלי מזון, מכסי מתכת 
לקנקנים, ומכסי מתכת למיכלים מבודדים, תרמוס, ולמיכלי 
תרמוס מבודדים, מכסי מתכת למיכלי שתייה, מכסי מתכת 

לבקבוקים הנמכרים ריקים, מכסי מתכת למיכלי מזון ולקנקנים; 
הנכללים כולם בסוג 6.                                                       

                                                                    

Class: 20 סוג: 20

Non-metal bottle caps; plastic lids; plastic lids for 
flasks, plastic lids for drinking flasks, plastic lids for 
bottles sold empty, plastic lids for flasks for food, 
plastic lids for growlers, plastic lids for insulated, 
vacuum, and insulated vacuum flasks, plastic lids for 
drinking flasks, plastic lids for bottles sold empty, 
plastic lids for flasks for food and growlers; all 
included in class 20.

פקקי בקבוק שאינם ממתכת; מכסי פלסטיק; מכסי פלסטיק 
למיכלים, מכסי פלסטית למיכלי שתייה, מכסי פלסטיק 

לבקבוקים הנמכרים ריקים, מכסי פלסטיק למיכלי מזון, מכסי 
פלסטיק לקנקנים, מכסי פלסטיק מיכלים מבודדים, תרמוס, 
ומיכלי תרמוס מבודדים, מכסי פלסטיק למיכלי שתייה, מכסי 

פלסטיק לבקבוקים הנמכרים ריקים, מכסי פלסטיק למיכלי מזון 
ולקנקנים; הנכללים כולם בסוג 20.                                       
                                                                                    

  

ה' תמוז תשע"ז - 113229/06/2017



Class: 21 סוג: 21

Flasks, drinking flasks, bottles sold empty, flasks for 
food, and growlers; insulated, vacuum, and insulated 
vacuum flasks; insulated, vacuum, and insulated 
vacuum drinking flasks; insulated, vacuum, and 
insulated vacuum bottles sold empty; insulated, 
vacuum, and insulated vacuum flasks for food; 
insulated, vacuum, and insulated vacuum growlers; 
reusable stainless steel flasks, drinking flasks, bottles 
sold empty, flasks for food, and growlers; insulated 
containers for food or beverages for domestic use, 
namely, flasks for food; thermal insulated bottles, 
flasks,
growlers and flasks for food; flasks for food; ice cube 
trays; portable coolers, non-electric portable coolers, 
portable beverage coolers, coolers for beverages; 
plastic bladder sold empty for holding liquid; 
hydration systems comprised of a drinking reservoir, 
a drinking tube, a mouthpiece; drinking reservoirs for 
hydration systems comprised of a drinking reservoir, 
a drinking tube, and a mouthpiece; and mouthpieces 
and connectors for hydration systems comprised of a 
drinking reservoir, a drinking tube, and a mouthpiece; 
drinking flasks for travelers; drinking vessels; bottles 
having mouthpieces sold empty; coffee and tea 
mugs; insulated mugs for beverages; travel mugs; 
vacuum mugs; beer and pint drinking glasses; 
insulated, vacuum, and insulated vacuum beer and 
pint drinking glasses; reusable stainless
steel beer and pint drinking glasses; and thermal 
insulated beer and pint drinking glasses; all included 
in class 21.

מיכלים, מיכלי שתייה, בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלי מזון, 
וקנקנים; מיכלים מבודדים, תרמוס, ומיכלי תרמוס מבודדים; 
מיכלים מבודדים, תרמוס, ומיכלי תרמוס מבודדים לשתייה; 
בקבוקים מבודדים, בואקום, ובקבוקים מבודדים בואקום 

הנמכרים ריקים; מיכלים מבודדים, בואקום ומיכלים מבודדים 
בואקום למזון; קנקנים מבודדים, בואקום, וקנקנים מבודדים 
בואקום; מיכלי פלדת אל חלד לשימוש חוזר, מיכלי שתייה, 

בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלי מזון, וקנקנים; מכולה מבודדת 
למזון או משקאות לשימוש ביתי, דהיינו, מיכל מזון; בקבוקים, 
מיכלים, קנקנים, ומיכלי מזון מבודדים תרמיים; מיכלי מזון; 
מגשי קוביות קרח; צידניות ניידות, צידניות ניידות שאינן 

חשמליות, צידניות ניידות למשקאות, צידניות למשקאות; שקית 
פלסטיק לנשיאת נוזלים; מערכות הידרציה המורכבות ממיכל 
שתייה, צינורית שתייה, פיה; מיכלי שתייה למערכות הידרציה 
המורכבות ממיכל שתייה, צינורית שתייה ופיה; ופיות ומחברים 
למערכות הידרציה המורכבות ממיכלי שתייה, צינורית שתייה, 
ופיה; מיכלי שתייה למטיילים; כלי שתייה; בקבוקים בעלי פיה 
הנמכרים נפרד; ספלים לקפה ותה; ספלים מבודדים למשקאות; 
ספלים למטיילים; ספלי ואקום; כוסות שתייה לבירה; כוסות 
שתייה מבודדות, בואקום, ומבודדות בואקום לבירה; כוסות 
שתייה לבירה מפלדת אל חלד לשימוש חוזר; וכוסות שתייה 

לבירה מבודדות תרמית; הנכללים כולם בסוג 21.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 113329/06/2017



Class: 35 סוג: 35

Online retail store services and retail store services 
featuring metal bottle caps, metal lids, metal lids for 
flasks, drinking flasks, bottles sold empty, food flasks, 
and for insulated, vacuum, and insulated vacuum 
flasks, drinking flasks, bottles sold empty, food flasks 
and growlers; online retail store services and retail 
store services featuring non-metal bottle caps, plastic 
lids, and plastic lids for flasks, drinking flasks, bottles 
sold empty, flasks for food, and growlers, and for 
insulated, vacuum, and insulated vacuum flasks, 
drinking flasks, bottles sold empty, food flasks and 
growlers; online retail store services and retail store 
services featuring flasks, drinking flasks, bottles sold 
empty, flasks for food, and growlers; online retail 
store services and retail
store services featuring insulated, vacuum, and 
insulated vacuum flasks, featuring insulated, vacuum, 
and insulated vacuum drinking flasks, featuring 
insulated, vacuum, and insulated vacuum bottles sold 
empty, featuring insulated, vacuum, and insulated 
vacuum flasks for food, and featuring insulated, 
vacuum, and insulated vacuum growlers; online retail 
store services and retail store services featuring 
reusable stainless steel flasks, drinking flasks, bottles 
sold empty, flasks for food, and growlers, featuring 
flasks for food for domestic use, thermal insulated 
bottles,
flasks, growlers and flasks for food; online retail store 
services and retail store services featuring flasks for 
food, ice cube trays, portable coolers, non-electric 
portable coolers, portable beverage coolers, coolers 
for beverages, plastic bladder sold empty for holding 
liquid, hydration systems comprised of a drinking 
reservoir, a drinking tube, a mouthpiece, drinking 
reservoirs for hydration systems comprised of a 
drinking reservoir, a drinking tube, and a mouthpiece, 
and mouthpieces and connectors for hydration 
systems comprised of a drinking reservoir, a drinking 
tube, and a mouthpiece, drinking flasks for travelers, 
drinking vessels, bottles having mouthpieces, coffee 
and tea mugs, insulated mugs for beverages, travel 
mugs, vacuum mugs, beer and pint drinking glasses, 
insulated, vacuum, and insulated vacuum beer and 
pint drinking glasses, reusable stainless steel beer 
and pint drinking glasses, and thermal insulated beer 
and pint drinking glasses; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית מקוונת ושירותי חנות קמעונאית 
הכוללות פקקי בקבוק ממתכת, מכסי מתכת, מכסי מתכת 

למיכלים, מיכלי שתייה, בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלי מזון, 
ולמיכלים מבודדים, תרמוס, ומיכלי תרמוס מבודדים, מיכלי 

שתייה, בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלי מזון וקנקנים; שירותי 
חנות קמעונאית מקוונת ושירותי חנות קמעונאית הכוללות פקקי 
בקבוק שאינם ממתכת, מכסי פלסטיק, ומכסי פלסטיק למיכלים, 

מיכלי שתייה, בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלים למזון, 
וקנקנים, ולמיכלים מבודדים, תרמוס, ומיכלי תרמוס מבודדים, 
מיכלי שתייה, בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלי מזון וקנקנים; 
שירותי חנות קמעונאית מקוונת ושירותי חנות קמעונאית 

הכוללות מיכלי שתייה, בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלי מזון, 
וקנקנים; שירותי חנות קמעונאית מקוונת ושירותי חנות 
קמעונאית הכוללות מיכלים מבודדים, תרמוס, ותרמוסים 
מבודדים, הכוללות מיכלי שתייה מבודדים, מיכלי תרמוס 

לשתייה, ומיכלי תרמוס מבודדים לשתייה, הכוללות בקבוקים 
מבודדים, בואקום, ומבודדים בואקום הנמכרים ריקים, הכוללות 
מיכלים מבודדים, בואקום ומיכלים מבודדים בואקום למזון, 
וכוללות קנקנים מבודדים, בואקום וקנקנים מבודדים בואקום; 
שירותי חנות קמעונאית מקוונת ושירותי חנות קמעונאית 

הכוללות מיכלים מפלדת אל-חלד לשימוש חוזר, מיכלי שתייה, 
בקבוקים הנמכרים ריקים, מיכלי מזון, וקנקנים, הכוללות מיכלי 
מזון לשימוש ביתי, בקבוקים, מיכלים, קנקנים ומיכלי מזון 

מבודדים תרמית; שירותי חנות קמעונאית מקוונת ושירותי חנות 
קמעונאית הכוללות מיכלי מזון, מגשי קוביות קרח, צידניות 
ניידות, צידניות ניידות שאינן חשמליות, צידניות ניידות 

למשקאות, שקית פלסטיק הנמכרת ריקה לנשיאת נוזלים, 
מערכות הידרציה המורכבות ממיכל שתייה, צינורית שתייה, 

פיה, מיכלי שתייה למערכות הידרציה המורכבות ממיכל שתייה, 
צינורית שתייה, ופיה, ופיות ומחברים למערכות הידרציה 

המורכבות ממיכל שתייה, צינורית שתייה ופיה, מיכלי שתייה 
למטיילים, כלי שתייה, בקבוקים בעלי פיה, ספלי קפה ותה, 

ספלים מבודדים למשקאות, ספלים לטיולים, פסלי ואקום, כוסות 
שתייה לבירה, כוסות שתייה מבודדות, בואקום, ומבודדות 

בואקום לבירה, כוסות שתייה מפלדת אל-חלד לשימוש חוזר, 
וכוסות שתייה מבודדות תרמית לבירה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ה' תמוז תשע"ז - 113429/06/2017



 Owners

Name: HELEN OF TROY LIMITED

Address: The Phoenix Centre, George Street, Belleville, 
St. Michael, Barbados

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

ה' תמוז תשע"ז - 113529/06/2017



Trade Mark No. 287716 מספר סימן

Application Date 07/09/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ה' תמוז תשע"ז - 113629/06/2017



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; organization of entertainment 
events; organization of entertainment shows; 
providing information in the field of entertainment; 
production of live entertainment events; production of 
live entertainment features; production of live 
entertainment; presentation of live entertainment 
events; nightclub services [entertainment]; 
conducting of entertainment events; entertainment 
club services; party planning [entertainment]; 
providing information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the 
Internet; providing information relating to 
entertainment, music, live performances and 
entertainment events; production of audio 
entertainment; entertainment by Internet Protocol 
television; entertainment in the nature of concert 
performances; entertainment in the nature of 
performances by singers; radio and television 
entertainment provided via the Internet; providing 
entertainment information by electronic means; 
production of live entertainment and television 
features; providing entertainment information via a 
web site; entertainment services provided by 
performing artists; entertainment services provided 
by musical groups; entertainment in the nature of 
musical group performances; entertainment in the 
nature of stage productions and cabarets; club 
services in the nature of entertainment; providing 
entertainment services in the form of live musical 
performances or recorded music; organization and 
presentation of shows, competitions, games, 
concerts and entertainment events; providing 
entertainment by means of television, radio, cinema, 
cable television, satellite television and the Internet; 
film, music, sport, video and theater entertainment 
services; arranging of film events, live musical 
events, and cultural and sporting events; conducting 
entertainment events, cultural events, live sports 
events, educational events, and entertainment and 
cultural activities; organization of cultural events; 
conducting of cultural events; organization and 
conducting of cultural and recreational activities; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; arranging of film events, musical events, 
cultural and sporting events and live entertainment 
events; organization and arranging of musical events 
and other cultural and artistic events.

בידור; שירותי בידור; ארגון אירועי בידור; ארגון מופעי בידור; 
הספקת מידע על בידור; הפקת אירועי בידור חיים; הפקת 
בצגות בידור חיות; הפקת הופעות בידור חי; הצגת אירועי 

בידור חיים; מועדוני לילה [בידור]; ניהול אירועי בידור; שירותים 
של מועדוני בידור; תכנון מסיבות (בידור); הספקת מידע על 
בידור ואירועי בידור דרך רשתות מקוונות והאינטרנט; הספקת 
מידעעל בידור, מוזיקה, הופעות חיות ואירועי בידור; הפקה של 
תוכניות בידור אודיו; בידור בטלוויזיה באמצעות פרוטוקול 

האינטרנט; שירותי בידור המציגים ביצועי קונצרטים; שירותי 
בידור המתאפיינים בהופעות זמרים; בידור ברדיו ובטלוויזייה 
המועבר דרך האינטרנט; הספקתמידע על בידור ע"י אמצעים 
אלקטרוניים; הפקת הופעות בידור חי וסרטי טלוויזיה; מתן 

מידע בידור באמצעות אתר אינטרנט; שירותי בידור המסופקים 
ע"י אמנים מבצעים; שירותי בידור המסופקים ע"י להקות 

מוזיקה; שירותי בידור המציגים הופעות של להקות מוזיקה; 
שירותי בידור המתאפיינים בהפקות במה וקברטים; שירותי 
בידור הניתנים ע"י מועדונים; אספקת שירותי בידור בצורת 
הופעות מוזיקליות חיות או מוזיקה מוקלטת; ארגון והצגה של 
מופעים, תחרויות, משחקים, קונצרטים ואירועי בידור; הספקת 
בידור באמצעות טלוויזיה, רדיו, טלוויזיה בכבלים, טלוויזיית 
לוויין ואינטרנט; שירותי בידור של קולנוע, מוזיקה, ספורט, 

וידיאו ותיאטרון; ארגון אירועי קולנוע, אירועים מוזיקליים, אירועי 
תרבות וספורט וכן הופעות חיות של בידור; ניהול אירועי בידור, 
אירועי תרבות, אירועי ספורט חיים, ארועים חינוכיים ופעילויות 
בידוריות ותרבותיות; ארגון אירועי תרבות; ניהול אירועי תרבות; 

ארגון וניהול של פעילויות תרבות ובידור; ארגון תערוכות 
למטרות תרבות או חינוך; ארגון ארועי סרטים, ארועים 

מוזיקליים, ארועי תרבות וספורט ובידור חי; ארגון והכנה של 
ארועים מוזיקליים וארועי תרבות ואמנות אחרים.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 43 סוג: 43

Delicatessens [restaurants]; restaurant services; 
providing restaurant services; restaurants featuring 
home delivery; restaurant, bar and catering services; 
self-service restaurant services; restaurant and 
catering services; snack-bar services; hotel, 
restaurant and café services; restaurant, bar and 
cocktail lounge services; reservation and booking 
services for restaurants and meals; fast food and 
non-stop restaurant services.

מעדניות [מסעדות]; שירותי מסעדות; אספקת שירותי מסעדות; 
מסעדות המפעילות משלוחים ביתיים; שירותי מסעדות, ברים 
והסעדה; שירותי מסעדות בשירות עצמי; שירותי מסעדות 
והסעדה [קייטרינג]; שירותי מסעדות מזון מהיר; שירותי 

מלונות, מסעדות ובתי קפה; שירותי מסעדות, ברים וטרקליני 
קוקטייל; שירותי הזמנה מראש ורישום של מסעדות וארוחות; 
שירותי מסעדות מזון מהיר ומסעדות עשרים וארבע שעות.       
                                                                                    

                                                

ה' תמוז תשע"ז - 113729/06/2017



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: black - white - blue - light blue

הסימן מוגבל לצבעים שחור לבן כחול תכלת הנראים בסימן.

print of container ציור של קונטיינר

Ownersבעלים

Name: hangar 2 arts ltd שם:  מחסן 2 אומנות בע"מ

Address: hangar 2 Jaffa port, Yafo, Israel כתובת : מחסן 2 נמל יפו, יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asaf Kostica Adv. or Aviad Kashkash Adv.

Address: SHAUL HAMELECH 4, Tel aviv, Israel

שם: עו"ד אסף קוסטיקה ו/או עו"ד אביעד קשקש

כתובת : שד` שאול המלך 4, תל אביב, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 113829/06/2017



Trade Mark No. 288942 מספר סימן

Application Date 26/10/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, Black, grey.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, שחור, אפור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Y.A.S. ABRAHAMI PROPERTIES LTD. שם: י.ע.ש אברהמי נכסים בע"מ

Address: Stimazeki 9 st., Tel Aviv - Yafo, 69362, Israel כתובת : סטימצקי 9, תל אביב-יפו, 69362, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; valises; attaché cases; barrel bags; bags for 
campers; bags for climbers; book bags; knitted bags; 
leather bags and wallets; flexible bags for garments; 
bags and holdalls for sports clothing; business cases; 
carry-on bags; bags for carrying animals; leather 
bags, suitcases and wallets; drawstring pouches; 
bags (envelopes, pouche) of leather, for packaging; 
knitted bags, not of precious metal; purses; money 
belts; saddle belt; products made of leather and fur; 
key cases ; parasols; umbrellas; all included in class 
18.

תיקים; מזוודות; תיקי מסמכים; תיקים גליליים; תיקים 
למחנאות; תיקים למטפסים; תיקים לספרים; תיקים סרוגים; 
תיקים או ארנקים מעור; תיקים גמישים לפריטי לבוש; תיקים 
ותרמילים לבגדי ספורט; תיקים לאנשי עסקים; תיקים לנשיאה 
ביד; תיקים לנשיאת בעלי חיים; תיקים, מזוודות וארנקים מעור; 

תיקים עם שרוך הידוק; תיקים (מעטפות, שקיות) מעור 
לאריזה; תיקים סרוגים, שאינם ממתכת יקרה; ארנקים; חגורות 
כסף, חגורות אוכף; מוצרים העשויים מעורות ופרוות; נרתיקים 
למפתחות; שמשיות; מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.             
                                                                                    

              

ה' תמוז תשע"ז - 113929/06/2017



STREAMLINE PLUS

Trade Mark No. 289523 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1342230 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Netafim Ltd. שם: נטפים  בע"מ

Address: 10 Derech Hashalom, Tel Aviv, Israel כתובת : דרך השלום 10, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Drip irrigation emitters; dripper lines for irrigation. פולטי מים בטפטוף להשקיה; קווי טפטפות להשקיה.               
        

ה' תמוז תשע"ז - 114029/06/2017



TRITEIA

Trade Mark No. 290534 מספר סימן

Application Date 18/12/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Treitel Chemical Engineering Ltd. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: P.O.B. 20255, Tel Aviv, 61202, Israel כתובת : ת.ד. 20255, תל אביב, 61202, 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: 1 סוג: 1

Chemical substances, including powdered or 
granulated chemicals and fertilizers.

חומרים כימיים, כולל כימיקלים אבקתיים או מגורענים ודשנים.   
                                              

Class: 9 סוג: 9

Electronic controller for use in automatic systems for 
dissolving and dosing of chemical substances; 
software for use in automatic systems for dissolving 
and dosing of chemical substances; mechanical 
devices for accurately dispensing chemical 
substances for automatic systems for dissolving and 
dosing of chemical substances.

בקר אלקטרוני לשימוש עם מערכות אוטומטיות להמסה ומינון 
של חומרים כימיים; תכנה לשימוש עם מערכות אוטומטיות 
להמסה ומינון של חומרים כימיים; התקנים מכניים להזרמה 

מדוייקת של חומרים כימיים למערכות אוטומטיות להמסה ומינון 
של חומרים כימיים.                                                           
                                                                                    

                                                    

Class: 40 סוג: 40

Services of dissolving and dosing of chemical 
substances, including chemicals and fertilizers; rental 
of automatic systems for dissolving and dosing of 
chemical substances, including chemicals and 
fertilizers.

שירותי מינון והמסת חומרים כימיים, כולל כימיקלים ודשנים; 
השכרת מערכות אוטומטיות למינון והמסת חומרים כימיים, 

כולל כימיקלים ודשנים.                                                       
                                                                                    

                        

ה' תמוז תשע"ז - 114129/06/2017



לואיס קראדי
LOUIS CARDY

Trade Mark No. 290579 מספר סימן

Application Date 20/12/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELI SOUIL YADGERY שם: אלי סוהיל יאדגרי

Address: HATZMORET 44, Rishon Leziyyon, Israel כתובת : התזמורת 44, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom and Co.

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 6511704, Beit Yavne, 
Israel

שם: יוסף שלום ושות'

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 6511704, בית יבנה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; all 
included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                      

ה' תמוז תשע"ז - 114229/06/2017



טורקישווארמה

Trade Mark No. 290607 מספר סימן

Application Date 22/12/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mordechay (Moti) Harpaz שם: מרדכי (מוטי) הרפז

Address: 11 Nakar Yosef, Petah Tiqwa, Israel כתובת : נקר יוסף 11, פתח תקוה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Chen Graupen, Adv.

Address: 7 Jabotinsky, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: חן גראופן, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; namely, 
restaurants; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, דהיינו מסעדות;הנכללים כולם 
בסוג 43.                                               

ה' תמוז תשע"ז - 114329/06/2017



Trade Mark No. 290622 מספר סימן

Application Date 22/12/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mordechay (Moti) Harpaz שם: מרדכי (מוטי) הרפז

Address: 11 Nakar Yosef, Petah Tiqwa, Israel כתובת : נקר יוסף 11, פתח תקוה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Chen Graupen, Adv.

Address: 7 Jabotinsky, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: חן גראופן, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, namely 
restaurants. 

שירותים להספקת מזון ומשקה דהיינו מסעדות.                     
                

ה' תמוז תשע"ז - 114429/06/2017



Trade Mark No. 291211 מספר סימן

Application Date 12/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: brown and white

הסימן מוגבל לצבעים חום ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: SHLOMO A. ANGEL LTD. שם: שלמה א. אנג'ל בע"מ

Address: 1 Kanfei Nesharim Street, P.O.B. 201, 
Jerusalem, 95464, Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 1, ת.ד. 201, ירושלים, 95464, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Lustigman

Address: Menahem Begin 11, Megdal Rogbin-Tadhr, 
Ramat Gan, 5268104, Israel

שם: ארן לוסטיגמן

כתובת : מנחם בגין 11, מגדל רוגובין- תדהר, רמת גן, 
5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; yeast, baking-powder.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, 
שמרים, אבקת אפיה.                                                       

    

ה' תמוז תשע"ז - 114529/06/2017



אדריכלות סינרגית
Synergetic Architecture

Trade Mark No. 292172 מספר סימן

Application Date 22/02/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the above words separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הנ"ל 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: YEELA EVGI - SYNERGETIC ARCHITECTURE 
LTD.

שם: יעלה איבגי - אדריכלות סינרגית בע"מ

Address: Vinberg 16, Kefar Sava, Israel כתובת : ויינברג 16, כפר סבא, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nadler Elishar & co.

Address: 17 Hatidhar St., P.O.B. 4153, Ra'annana, 
4366519, Israel

שם: נדלר אלישר ושות'

כתובת : התדהר 17, ת.ד. 4153, רעננה, 4366519, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Vocational guidance [education or training advice]; 
organization of training; arranging and conducting of 
workshops, tutorials, seminars and conferences; 
arranging and conducting of in-person educational 
forums; arranging and conducting of training courses; 
organization of training courses; vocational training; 
career and vocational training; continuous training 
services; education, teaching and training; 
consultancy relating to training, further training and 
education; further education; providing of training; 
providing of training and further training; provision of 
training courses; business training; education and 
training services; vocational education and training 
services; business training consultancy; all included 
in class 41.

הדרכה מקצועית [ייעוץ חינוכי או אימוני]; ארגון הכשרה; ארגון 
וניהול של סדנאות, שיעורי הדרכה, סמינרים וכנסים; ארגון 
וניהול של פורומים חינוכיים אישיים; ארגון וניהול של קורסי 
הכשרה; ארגון קורסי הכשרה; הכשרה למיומנויות מקצועיות; 
הכשרה לקריירה ולמקצוע; הכשרת המשך; חינוך, הוראה 

והכשרה; ייעוץ בתחומי הכשרה, הכשרת המשך וחינוך; לימודי 
המשך; מתן הכשרה; מתן הכשרה והמשך הכשרה; מתן קורסי 

הכשרה; שירותי הכשרה עסקית; שירותי חינוך והכשרה; 
שירותי חינוך והכשרה מקצועיים; שירותי ייעוץ להכשרה 

עסקית, הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ה' תמוז תשע"ז - 114629/06/2017



ILAN'S

Trade Mark No. 292200 מספר סימן

Application Date 23/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Karlinsky Ehud Yehuda שם: אהוד יהודה קרלינסקי

Address: Embr 14, Petah Tiqwa, 4951148, Israel כתובת : אימבר 14, פתח תקוה, 4951148, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon, Adv.

Address: Shalem 3 St., P.O.B. 54, Ramat Gan, 5221550, 
Israel

שם: ג'ני מזור-גורדון, עו"ד

כתובת : רח' שלם 3, ת.ד. 54, רמת גן, 5221550, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts and essences, coffee beans, 
tea, cocoa and artificial coffee, decaffeinated coffee;  
coffee mixtures; coffee capsules;  beverages made of 
coffee and coffee based; ice coffee; chocolate coated 
coffee beans; chocolate; chocolate products; bread, 
cakes, cookies, biscuits, pastries and confectionery; 
flour and preparations made from cereals, 
sandwiches, pasta, pizzas ;edible ices; all included in 
class 30.

קפה, תמציות קפה, פולי קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה, קפה 
נטול קפאין;  תערובות קפה; קפסולות לקפה; תכשירים 

ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; פולי קפה מצופים שוקולד; 
שוקולד; מוצרי שוקולד; לחם, עוגות, עוגיות, ביסקויטים, דברי 
מאפה וממתקים; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, כריכים, 

פסטה, פיצה; גלידות; כולם בסוג 30                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online store services in the 
field of beverages, coffee, tea and chocolate; Retail 
store services via physical stores and online means, 
featuring coffee, prepared foods  and various 
beverages, coffee machines, coffee capsules, 
household products and gifts namely cups and 
glasses, spoons, kitchenware; customer loyalty 
scheme services; advertising, promotional and sales 
activities, in the field of coffee, beverages and 
chocolate; all included in class 35.

שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה, 
תה ושוקולד; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או 

באמצעים מקוונים, של קפה, מזון  ומשקאות שונים, מכונות 
קפה, קפסולות קפה, אביזרים ומתנות לבית כגון כוסות, 

כפיות,מוצרים למטבח ; שירותי מועדון לקוחות; שירותי פרסום, 
שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה, המשקאות והשוקולד; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; coffee bar, 
coffee shop and restaurant services; catering and 
take-away food and drink services; all included in 
class 43.

שירותים לאספקת מזון ושתייה; שירותי בית קפה ומסעדות; 
שירותי קייטרינג וטייק אווי של מזון ומשקאות; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                                         

                

ה' תמוז תשע"ז - 114729/06/2017



Trade Mark No. 292202 מספר סימן

Application Date 23/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts and essences, coffee beans, 
tea, cocoa and artificial coffee, decaffeinated coffee;  
coffee mixtures; coffee capsules;  beverages made of 
coffee and coffee based; ice coffee; chocolate coated 
coffee beans; chocolate; chocolate products; bread, 
cakes, cookies, biscuits, pastries and confectionery; 
flour and preparations made from cereals, 
sandwiches, pasta, pizzas ;edible ices; all included in 
class 30.

קפה, תמציות קפה, פולי קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה, קפה 
נטול קפאין;  תערובות קפה; קפסולות לקפה; תכשירים 

ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; פולי קפה מצופים שוקולד; 
שוקולד; מוצרי שוקולד; לחם, עוגות, עוגיות, ביסקויטים, דברי 
מאפה וממתקים; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, כריכים, 

פסטה, פיצה; גלידות; הנכללים כולם בסוג 30.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online store services in the 
field of beverages, coffee, tea and chocolate; Retail 
store services via physical stores and online means, 
featuring coffee, prepared foods  and various 
beverages, coffee machines, coffee capsules, 
household products and gifts namely cups and 
glasses, spoons, kitchenware; customer loyalty 
scheme services; advertising, promotional and sales 
activities,in the field of coffee, beverages and 
chocolate; all included in class 35.

שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה, 
תה ושוקולד; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או 

באמצעים מקוונים, של קפה, מזון  ומשקאות שונים, מכונות 
קפה, קפסולות קפה, אביזרים ומתנות לבית כגון כוסות, 

כפיות,מוצרים למטבח ; שירותי מועדון לקוחות; שירותי פרסום, 
שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה, המשקאות והשוקולד; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; coffee bar, 
coffee shop and restaurant services; catering and 
take-away food and drink services; all included in 
class 43.

שירותים לאספקת מזון ושתייה; שירותי בית קפה ומסעדות; 
שירותי קייטרינג וטייק אווי של מזון ומשקאות; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                                         

                

ה' תמוז תשע"ז - 114829/06/2017



Ownersבעלים

Name: Karlinsky Ehud Yehuda שם: אהוד יהודה קרלינסקי

Address: Embr 14, Petah Tiqwa, 4951148, Israel כתובת : אימבר 14, פתח תקוה, 4951148, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon, Adv.

Address: Shalem 3 St., P.O.B. 54, Ramat Gan, 5221550, 
Israel

שם: ג'ני מזור-גורדון, עו"ד

כתובת : רח' שלם 3, ת.ד. 54, רמת גן, 5221550, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 114929/06/2017



plazmalab

Trade Mark No. 292356 מספר סימן

Application Date 26/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Plazma era Ltd. שם: עידן הפלזמה בע"מ

Address: 8 King George St., Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : קינג ג'ורג' 8, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 46 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ה' תמוז תשע"ז - 115029/06/2017



HANDX

Trade Mark No. 292514 מספר סימן

Application Date 06/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HUMAN EXTENSIONS LTD. שם: יומן אקסטנשנס בע"מ

Address: 45 Hamelacha St., Netanya, 4250574, Israel כתובת : רחוב המלאכה 45, נתניה, 4250574, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32,  רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded software for use in connection with medical 
and surgical apparatus and instruments; 
downloadable software for use in connection with 
medical and surgical apparatus and instruments; 
recorded software for use in connection with 
electromechanical articulated surgical devices; 
downloadable software for use in connection with 
electromechanical articulated surgical devices; all 
included in class 9.

תוכנה מוקלטת לשימוש בנוגע להתקנים ומכשירים רפואיים 
וכירורגיים; תוכנה הניתנת להורדה לשימוש בנוגע להתקנים 
ומכשירים רפואיים וכירורגיים; תוכנה מוקלטת לשימוש בנוגע 
למכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה; 
תוכנה הניתנת להורדה לשימוש בנוגע למכשירים ארטיקולריים 
אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for use in the 
field of minimally invasive surgery; surgical apparatus 
and instruments for use in the field of minimally 
invasive surgery; electrically-powered apparatus and 
instruments for use in surgical procedures; 
electromechanical apparatus and instruments for use 
in surgical procedures; electromechanical articulated 
surgical devices; electromechanical articulated 
surgical devices with integrated software; 
programmable electromechanical articulated surgical 
devices; electromechanical articulated surgical 
devices with related software sold therewith as a unit; 
electromechanical articulated surgical devices with 
automated data-collection, data-processing and 
reporting capabilities; electromechanical articulated 
surgical devices with wireless communications 
capabilities; handheld electromechanical articulated 
surgical devices; detachable surgical tools for use in 
connection with electromechanical articulated 
surgical devices; all included in class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים לשימוש בתחום של כירורגיה זעירה 
פולשנית; התקנים ומכשירים כירורגיים לשימוש בתחום של 

כירורגיה זעירה פולשנית; התקנים ומכשירים מופעלים חשמלית 
- לשימוש בפרוצדורות כירורגיות; התקנים ומכשירים 

אלקטרומכניים לשימוש בפרוצדורות כירורגיות; מכשירים 
ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה; מכשירים 
ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה עם תוכנה 
משולבת; מכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים 

בכירורגיה והניתנים לתכנות; מכשירים ארטיקולריים 
אלקטרומכניים המשמשים

בכירורגיה עם תוכנה קשורה הנמכרת כיחידה; מכשירים 
ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה עם יכולות 
לאיסוף נתונים, עיבוד נתונים ודיווח; מכשירים ארטיקולריים 
אלקטרומכניים - המשמשים בכירורגיה עם יכולות תקשורת 

אלחוטית; מכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים
המוחזקים בכף היד המשמשים בכירורגיה; כלים כירורגיים 
נתיקים לשימוש עם מכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים 

המשמשים בכירורגיה; הנכללים כולם בסוג 10.                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 115129/06/2017



Trade Mark No. 292515 מספר סימן

Application Date 07/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WORLDWIDE TICKET SERVICE LTD שם: שרות כרטיסים כלל עולמי בע"מ

Address: 7 PINCHAS ROSEN ST, Tel Aviv - Yafo
, 6951228, Israel

כתובת : פנחס רוזן 7, תל אביב, 6951228, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Marketing and selling tickets for entertainment 
activities, sports and recreation sites for all ages; all 
included in class 41.

שיווק ומכירת כרטיסים לפעילויות בידור, ספורט ותרבות 
ולאתרי בילוי לכל המשפחה; הנכללים כולם בסוג 41.             

                                                  

ה' תמוז תשע"ז - 115229/06/2017



אמהות שוקעות

Trade Mark No. 292863 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Anat Hellwing שם: ענת הלווינג

Address: 24 Sharet St.,, Petah Tiqwa, Israel כתובת : שרת 24, פתח תקוה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 46 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing, producing, managing, conducting and 
hosting of sports activities, contests, events, 
conferences, workshops, exhibitions and lectures; all 
related to parenting, parents, birth, pregnancy, 
babies and children; provision of information, advice 
and electronic publications in the fields of parenting, 
birth, baby and child care, baby and child raising, 
baby and child development and
products for babies and children, by on-line and 
cellular means, including by means of web-sites and 
electronic and cellular mailing, and social media 
platforms; play room services for parents and 
children; lectures, workshops, courses and seminars 
in the fields of birth, parenting, baby and child care, 
baby and child raising and baby and child 
development; providing of live stage acts,
production of concerts; presentation and distribution 
of motion picture films; production, presentation and 
distribution of television and radio programs; 
production, presentation and distribution of audio 
recordings; amusement park and theme park 
services; educational and entertainment services 
rendered in or relating to theme parks; live stage 
shows; presentation of live performances;
theater productions; entertainers services; all 
included in class 41.

ארגון, הפקה, ניהול ואירוח של פעילויות ספורטיביות, תחרויות, 
אירועים, כנסים, סדנאות, תערוכות והרצאות; הקשורים כולם 
להורות, הורים, לידה, הריון, תינוקות וילדים; אספקת מידע, 
ייעוץ ופרסומים אלקטרוניים בתחומים של הורות, לידה, טיפול 
בתינוקות וילדים, גידול של תינוקות וילדים, התפתחות של 
תינוקות וילדים ומוצרים לתינוקות וילדים, באמצעים מקוונים 
וסלולריים, לרבות באמצעות אתרי אינטרנט ודיוור אלקטרוני 
וסלולרי, וברשתות חברתיות; שירותי משחקיה להורים וילדים; 

הרצאות, סדנאות, קורסים וסמינרים בתחומים של לידה, 
הורות, טיפול בתינוקות ובילדים, גידול של תינוקות וילדים 
והתפתחות של תינוקות וילדים; אספקת מופעי במה חיים, 

הפקת קונצרטים, הצגה והפצה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה 
והפצה של תכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה, הצגה והפצה של 

הקלטות שמע; שירותי לונה פארק ושירותי פארק נושא; שירותי 
חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתיחסים לפארקי נושא; מופעי 
במה; הצגת ביצועים בהופעה חיה; הפקות תיאטרון; שירותי 

בדרנים; הנכללים בסוג 41.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 115329/06/2017



אדיב

Trade Mark No. 292871 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Adiv- Printed Shirts Ltd. שם: אדיב- חולצות מודפסות בע"מ

Address: Shvil Hamifal 2, Tel Aviv, 66535, Israel כתובת : שביל המפעל 2, תל אביב, 66535, 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ה' תמוז תשע"ז - 115429/06/2017



Trade Mark No. 292872 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Adiv- Printed Shirts Ltd. שם: אדיב- חולצות מודפסות בע"מ

Address: Shvil Hamifal 2, Tel Aviv, 66535, Israel כתובת : שביל המפעל 2, תל אביב, 66535, 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: 25 סוג: 25

 Clothing, footwear, headgear; all included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25       
  

Class: 35 סוג: 35

Management of retail stores, online retail stores and 
chain of retail stores for the selling of clothing 
articles, hats, fashion accessories, camping 
equipment, articles intended for soldiers, as well as 
custom printed clothing articles and hats; all included 
in class 25

ניהול חנויות, חנויות מקוונות ורשת חנויות למכירת דברי 
הלבשה, כובעים, אביזרי אופנה, ציוד מחנאות, ציוד לחיילים, 
וכן דברי הלבשה וכובעים מודפסים בהתאמה אישית               
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 115529/06/2017



בניאס ספיריט
BANIAS SPIRIT

Trade Mark No. 292911 מספר סימן

Application Date 22/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Banias Cosmetics Ltd. שם: בניאס קוסמטיקה בע"מ

Address: Circular Tower, One Azrieli Center, Tel Aviv - 
Yafo
, 67021, Israel

כתובת : המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor, Patent Attorneys

Address: 11 Amal Street, Rosh Ha'ayin, 48092, Israel

שם: אי פי פקטור, עו"פ

כתובת : רח' עמל 11, גן טכנולוגי אפק, ראש העין, 48092, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetic creams, non-medicated lotions 
and creams for the hair and skin, soaps, all the 
above mentioned goods containing water from the 
Banias Spring; all included in class 3.

פרפורמריה, משחות קוסמטיות, תחליבים ומשחות שאינם 
תרופות עבור השיער והעור, סבונים, כל האמור לעיל מכילים 

מים שמקורם ממעיין הבניאס ; הנכללים כולם בסוג 3               
                                                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; direct mail advertising and online 
advertising; online retail services In the field of 
cosmetics and perfumery , business information, 
advertising, promotional and marketing services; 
publicity; sales promotion; provision of commercial 
information; advertising services and retail services in 
the fields of cosmetics and perfumery; all included in 
class 35.

פרסום; פרסום דיוור ישיר ופרסום מקוון; שירותים קמעוניים 
מקוונים בתחום הקוסמטיקה והפרפומריה, מידע עסקי, פרסום, 
שירותי קידום ושיווק; פרסומות; קידום מכירות; אספקת מידע 
מסחרי; שירותי פרסום ושירותים קמעוניים בתחומי קוסמטיקה 
ופרפורמריה; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ה' תמוז תשע"ז - 115629/06/2017



GLOWSPOT

Trade Mark No. 293006 מספר סימן

Application Date 26/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Erez Thermoplastic Products -  Agriculture 
Cooperative Association Ltd

שם: ארז מוצרים תרמופלסטיים  - אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

Address: M.P Ashkelon Coast, Kibbutz Erez, Israel כתובת : ד.נ. חוף אשקלון, ארז, 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

Life saving apparatus and equipment, including life 
saving vests, life saving rafts and life saving boats.

התקנים וציוד להצלת חיים, כולל חליפות הצלה, רפסודות 
הצלה וסירות הצלה.                                                         

                    

Class: 17 סוג: 17

Aquatic devices for creating boarders and barriers in 
the nature of floating baffles or booms.

התקנים ימיים ליצירת תיחום וחסימות בדמות מאצרות וחוסמים 
מתנפחים.                                                               

ה' תמוז תשע"ז - 115729/06/2017



G1 GROUP

Trade Mark No. 293216 מספר סימן

Application Date 03/04/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Energy control systems; building control systems; 
industrial control systems and their machines, 
sensors, measuring instruments and data servers; 
control systems; Downloadable software for 
controlling, measuring, monitoring, processing, 
supervising, and simulating heating and cooling 
systems, heaters, air conditioners, electrical 
apparatus, home appliances, energy storage 
apparatus, building and home automation systems, 
and energy control systems; crowed control system; 
energy saving control systems; Control systems for 
low voltage systems;  Automated systems for 
counting individuals in a crowd; Control systems for 
structural applications; Multimedia systems and their 
accessories; Scanners for metal detection, 
radioactivity detection, explosives detection, drug and 
narcotic detection, weapons detection; metal 
detectors; Security and monitoring devices, namely, 
x-ray apparatus, x-ray scanners, and body scanners; 
Signaling apparatus, namely, signal bells, and 
detectors for screening individuals, baggage, and 
cargo for the presence of suspicious equipment 
including narcotics, jewelry diamonds, and cell 
phones; metal detection gates; X-ray machines; x-ray 
of goods; x-ray of a person; magnolite gates; 
Inspection systems; Command and control systems; 
road and intersection security systems; Homeland 
Security systems (HLS); recording systems; 
information security systems; temperature control 
systems; power control systems; alarm systems; 
Public address systems;  fire detection systems and 
their accessories; Fire alarms, alarm central units, 
anti-intrusion alarms, burglar alarms, personal 
security alarms, panic alarms, smoke alarms, and 
gas alarms; Odor sensors for detecting odors; Gas 
leak alarms; Smoke detectors; temperature 
detectors; heat detectors; motion detector; Alarms 
triggered by the detection of inflammable gases;  
cameras for the detection of inflammable gases; 
sprinkler systems for fire protection; CCTV systems 
composed primarily of cameras, switchers, monitors, 
microphones and recorders; security surveillance 
video systems composed primarily of cameras, 
switchers, monitors, microphones and recorders; 
access control systems; Home and business access 
control systems and monitoring devices used to 
monitor access and security surrounding homes, 
businesses, public institutions and government 
agencies; automatic low-power personal medical 
emergency alarm devices in the nature of electronic 
alarm for summoning medial\nursing staff and the 
operation of these systems through remote 
communication;  Electric locks including locks 
powered by communication; Biometric fingerprint 
door lock; Electronic locks; access controllers;  

מערכות בקרת אנרגיה; מערכות בקרת מבנה; מערכות בקרה 
תעשייתיות ומכונות, חיישנים, מכשירי מדידה ושרתי נתונים 
שלהן; מערכות בקרה; תוכנות ניתנות להורדה לשליטה, 
מדידה, ניטור, עיבוד, פיקוח, והדמיה של מערכות חימום 

וקירור, תנורים, מזגנים, מכשירי חשמל, מוצרי חשמל ביתיים, 
מכשירי אחסון אנרגיה, מערכות אוטומציה לבית ולבניין, 
ומערכות בקרת אנרגיה;  מערכות בקרה לתפוסת קהל; 

מערכות בקרה לחסכון באנרגיה; מערכות בקרה למערכות 
מתח נמוך; מערכות אוטומטיות לספירת קהל; מערכות בקרה 
ליישומי מבנה; מערכות מולטימדיה ואביזריהן; סורקים לגילוי 
מתכות, זיהוי רדיואקטיביות, איתור חומרי נפץ, איתור סמים 
וחומרים נרקוטיים, איתור נשק; גלאי מתכות; התקני אבטחה 
וניטור, דהיינו, מכשירי רנטגן, סורקי רנטגן, וסורקי גוף; מכשירי 
איתות, דהיינו, פעמוני איתות, וגלאים לסריקת אנשים, מטען, 

ומשא, להימצאות ציוד חשוד, לרבות סמים, יהלומים, תכשיטים, 
וטלפונים סלולריים; שערים לגילוי מתכות; מכונות שיקוף; 

שיקוף סחורות; שיקוף אדם; שערים מגנולומטריים; מערכות 
בידוק; מערכות שליטה  ובקרה (שו"ב); מערכות בטחון 
בכבישים ובצמתים; מערכות הום לנד סיקריוטי,  מערכות 

הקלטה; מערכות אבטחת מידע; מערכות לבקרת טמפרטורה; 
מערכות לבקרת חשמל; מערכות התראה;  מערכות כריזה; 
מערכות גילוי אש ואביזריהן; מערכת גילוי אש, יחידות אזעקה 

מרכזיות, אזעקות נגד פריצות, אזעקות בטיחות אישיות, 
אזעקות מצוקה, אזעקות עשן, אזעקות גז; חיישני ריח לאיתור 
ריחות; אזעקות דליפת גז; גלאי עשן; גלאי טמפרטורה; גלאי 
חום; גלאי תנועה; אזעקות המופעלות על ידי זיהוי של גזים 

דליקים; מצלמות לאיתור גזים דליקים; מערכות מתזים להגנה 
מפני אש; מערכות טלוויזיה במעגל סגור המורכב בעיקר 
מצלמות, בוררים, מסכים, מיקרופונים ומכשירי הקלטה; 

מערכות וידאו למעקב אבטחה המורכבות בעיקר ממצלמות, 
בוררים, מסכים, מיקרופונים ומכשירי הקלטה; מערכות לבקרת 
כניסה; מערכות בקרת כניסה ומערכות בקרה לבית ולעסקים, 
לצרכי ניטור כניסה ובטחון סביב בתים,עסקים, מוסדות ציבור 
וגופים ממשלתיים; מערכות אזעקה אוטומטיות ובעלות צריכת 
אנרגיה נמוכה למקרי חירום אישיים רפואיים, היינו אזעקה 

אלקטרונית לזימון צוות רפואי /סיעודי וכן הפעלתם של מערכות 
אלה באמצעות תקשורת מרחוק; מנעולים חשמליים, כולל 

מנעולים המופעלים באמצעות תקשורת; מנעול טביעת אצבע 
ביומטרי לדלת; מנעולים אלקטרוניים; בקרי גישה; אינטרקום; 
בקרי אינטרקום; מסכי בקרת אינטרקום; כרטיסים מגנטיים, 
מקלדות וקוראי כרטיסים מוצפנים ומקודדים; תגים מזהים 

מגנטיים ומקודדים; מקליטי וידאו דיגיטליים; כרטיסים חכמים 
מקודדים המכילים תכנות שמשמשות לשליטה בגישה למתקנים 
מאובטחים; מקודד כרטיס חכם; קוראי כרטיסים חכמים; כרטיסי 
גישה מגנטיים מקודדים, מקודדי פס מגנטי בכרטיס, קוראי פס 
מגנטי בכרטיס; קוראי סמיכות לכרטיסים מגנטיים מקודדים; 
קוראי כרטיס קשר; מצלמות טלוויזיה במעגל סגור; מסכי 

טלוויזיה במעגל סגור; מערכות טלוויזיה במעגל סגור ופתרונות 
הקלטה דיגיטלית למניעת גניבה ואובדן, ומערכות בקרה 
מתקדמות; עדשות אופטיות לטלוויזיה במעגל סגור ומעקב 

וידאו; חומרת מעקב בטיחות, דהיינו, מצלמות מעקב, מקודדים, 
מקלטים, מכשירים ממוחשבים לניתוח וידאו; ציוד אבטחה 
ומעקב לוידאו ושמע, דהיינו, מכשירי זיהוי אובייקטים, גלאי 
תנועה, גלאי צליל, גלאי תנועה, בקרי גישה לדלת, וגלאי 

פלישה; חיישנים אלחוטיים וחוטיים לשבירת זכוכיות; חומרה 
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intercoms; intercom controllers; intercom control 
screens; encoded and encrypted magnetic cards, 
keypads and card readers; magnetically encoded 
identification badges; digital video recorders; 
encoded smart cards containing programming used 
to control access to secure facilities; smart card 
encoders; smart card readers; magnetic encoded 
access cards, magnetic stripe card encoders, 
magnetic stripe card readers; proximity readers for 
magnetic coded cards; contact card readers; closed 
circuit television cameras; closed circuit television 
monitors; CCTV systems and digital recording 
solutions to prevent theft and loss, and advanced 
control systems; optical lenses for closed-circuit 
television and video surveillance; Security 
surveillance hardware, namely, surveillance cameras, 
encoders, recorders, video analytics computer 
appliances; security and surveillance equipment for 
video and audio, namely, object recognition devices, 
motion detectors, sound detectors, traffic detectors, 
access door controllers, intrusion detectors; wireless 
and wired sensors for glass breakage;  security and 
surveillance processing hardware and software for 
analyzing analog and digital video images to 
automatically extract, record and report information; 
computer devices for reading smart cards, radio 
frequency identification devices and biometric 
information for monitoring security access, 
identification, inventory, or physical state; license 
plate recognition systems comprising vehicle 
recognition devices and license plate recognition 
devices; security apparatus, namely, hand-held metal 
detectors, walk-through metal detectors, archway 
metal detectors and automated security gates; 
electronic keys; electronic key system for opening 
door and gates though a mobile phone; Radio 
Frequency (RF) identification credentials, namely, 
cards, tags, key fobs and key chains, readers for 
Radio Frequency  identification credentials; encoded 
micro particulates, plastic labels, markers, electronic 
readers, sensors, transmitters, receivers and 
controllers utilizing radio-frequency identification, 
microwave, electromagnetic, radio-frequency and 
acoustic-magnetic signaling for tracing or tracking of 
persons, animals, vehicles or goods; Electronic 
article surveillance equipment, namely, electronic 
anti-shoplifting units, electronic library book theft 
prevention units, electronic units for detecting the 
passage of animate or inanimate objects through 
portals, electronically detectable tags for use with 
such units, and electronic units for automatically 
deactivating such tags; electronic security devices for 
use in retail stores, namely, alarming displays, line 
alarms, free standing alarm modules, alarm module 
stands and cabinet alarms, and sensors for said 
devices; theft prevention devices, consisting of a 
base, a pre-formed product mount and a cord 
extending there between to assist in keeping product 
merchandise in preformed bases for a secure and 
orderly display; Electronic devices and software 
applications for home automation and control;  
Security software, namely, software for controlling 
and monitoring live image or sounds from security 
surveillance cameras on a network or remotely via 
the internet; Facilities management software, namely, 
software to control building environment, access and 
security systems; controllers for fire, smoke or gas 

ותוכנה לאבטחה ומעקב, לצרכי ניתוח של תמונות וידאו 
אנלוגיות ודיגיטליות כדי לחלץ, להקליט ולדווח על מידע באופן 
אוטומטי; התקני מחשב לקריאת כרטיסים חכמים, מכשירי זיהוי 
תדר רדיו ומידע ביומטרי לניטור גישה מאובטחת, זיהוי, עריכת 
רשימת מלאי, או מצב פיזי; מערכות זיהוי לוחית רישוי הכוללות 
מכשירי זיהוי רכב והתקני זיהוי לוחית רישוי; מנגנוני אבטחה, 
דהיינו, גלאי מתכות ידניות, גלאי מתכות שעוברים דרכם, גלאי 
מתכות כמעבר מקושת ושערי אבטחה אוטומטיים; מפתחות 
אלקטרוניים; מערכת מפתח אלקטרונית לפתיחת דלת ושערים 
דרך טלפון סלולארי; מזהי פרטים בתדר רדיו, דהיינו, כרטיסים, 
תגים, שרשרת להחזקת מפתחות ומחזיקי מפתחות, קוראי 
פרטי זהות בתדר רדיו; חלקיקי מיקרו מקודדים, תוויות 
פלסטיק, סמנים, קוראים אלקטרוניים, חיישנים, שדרים, 

מקלטים ובקרים שעושים שימוש בזיהוי בתדר רדיו, מיקרוגל, 
אלקטרומגנטי, תדר רדיו ואיתות אקוסטי-מגנטי לאיתור או 

מעקב של אנשים, בעלי חיים, כלי רכב או טובין; ציוד אלקטרוני 
למעקב חפצים, דהיינו, יחידות אלקטרוניות נגד גניבה מחנויות, 
יחידות אלקטרונית למניעת גניבת ספרים מהספרייה, יחידות 

אלקטרוניות לאיתור מעבר של חיים ודוממים דרך שערים, תגים 
ניתנים לזיהוי אלקטרוני לשימוש עם יחידות כאלו, ויחידות 

אלקטרוניות עבור כיבוי אוטומטי של תגים כאלו; התקני אבטחה 
אלקטרוניים לשימוש בחנויות, דהיינו, תצוגות עם אזעקה, קווים 
עם אזעקה, סטנדים מודלריים עצמאיים עם אזעקה, סטנדים 
מודולאריים עם אזעקה וארונות עם אזעקה, וחיישנים עבור 
ההתקנים האמורים; התקנים למניעת גניבה, המורכבים 

מבסיס, מעמד שתוכנן מראש עבור מוצר וכבל המחבר ביניהם 
לסיוע בשמירת המוצר והסחורה במעמד היעודי עבור תצוגה 

מסודרת ובטוחה; מכשירים אלקטרוניים ויישומי תוכנה 
לאוטומציה ובקרת בית; תוכנות אבטחה, דהיינו, תוכנה 

לשליטה וניטור של תמונות חיות ו/או קול ממצלמות אבטחה 
ומעקב ברשת או מרחוק באמצעות האינטרנט; תוכנות ניהול 
מתקנים, דהיינו, תוכנה לשליטה בסביבה בנויה, מערכות גישה 
ואבטחה; בקרי חיישנים לגילוי אש, עשן, גז, חיישני פריצה, 
תאורה , מחסומי חניה, מיזוג אוויר, מערכות מבוקרות מחשב 
ומערכות חימום וקירור; בקרי טלוויזיה במעגל סגור; מסכי  אל 
סי די; מסכי לד; חיישני טביעת אצבע; קוראי טביעת אצבע 

וקוראים ביומטריים אחרים, דהיינו, יד, אישון, וקוראי זיהוי פנים; 
קוראי כרטיסים מגנטיים לרבות בקידוד דופק; שלט רחוק 

לדלתות; שלט רחוק לאזעקות; לוחות בקרה למערכות אבטחה 
אלקטרוניות;  מערכות ניטור כלי רכב; מערכות ניטור חשודים; 
מיגון תצוגות; מערכות למיגון שטרות;עמדת תכנות תגים 

אלקטרוניים; קורא תגים ידני (זיהוי באמצעות תדר); ארונות / 
מדפים חכמים (זיהוי באמצעות תדר) לרבות לבתי חולים 
וספריות; מערכות לזיהוי שקיות אלומיניום; אביזרי ביטחון; 
עמדת אלקטרוניות להשאלה והחזרת ציוד עצמאיות; גדר 
אלקטרונית; אמצעי מיגון ואבטחה לסקטור החקלאי;  למעט 

לוחות אם.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 115929/06/2017



sensors, intruder sensors, lighting, parking barriers, 
air condition, computer controlled systems and 
heating and cooling systems; closed circuit television 
controllers; LCD displays; LED displays; fingerprint 
sensors; fingerprint readers and other biometric 
readers, namely, hand, iris, and face recognition 
readers; magnetic pulse-encoded card readers; 
remote controls for doors; remote controls for alarms; 
control panels for electronic security systems; vehicle 
monitoring systems; suspicious monitoring systems; 
shielding exhibitions; systems for banknotes 
protection; programming position for electronic tags; 
Manual Tag Reader (RFID); Smart Cabinets / 
Shelves (RFID) including hospitals and libraries; 
Aluminum bag identification systems;Safety 
accessories; Electronic stand for self borrowing and 
returning equipment; Electronic fence; means of 
protection and security for the agricultural sector; 
excluding motherboards.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      
Class: 35 סוג: 35

Accompanying sales processes maximizing sales 
through technological tools, data analysis; manpower 
services; cash register services, reception services, 
secretarial services, typing services, manufacturing, 
marketing and import services in connection with 
cleaning machines, cleaning materials, equipment 
and machinery.

לווי תהליכי מכירה ומיקסום מכירות באמצעות כלים טכנולוגיים 
וניתוח נתונים; שירותי כוח אדם; שירותי קופה, קבלה, 

מזכירות, קלדנות,  ייצור, שיווק, יבוא בקשר עם מכונות ניקיון, 
חומרי ניקיון, ציוד ומיכון.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 36 סוג: 36

Management of safe rooms. ניהול חדרי כספות.                 

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of energy control 
systems, building control systems, heating and 
cooling systems, multimedia systems;  Installation, 
maintenance and repair of scanners for metal 
detection, radioactivity detection, explosives 
detection, drug and narcotic detection,  weapons 
detection; Installation, maintenance and repair of 
metal detectors, x-ray scanners, body scanners; 
Maintenance, installation and repair services of 
multimedia systems and accessories, Multimedia 
screens, including led screens and projectors;  
Maintenance, installation and repair services of air 
conditioning control systems, industrial control 
systems, Infrastructures for very low voltage 
systems, very low voltage systems in parking lots, 
perimeter safety systems, access control systems, 
room control systems, Water systems, computer 
controlled systems, low voltage systems, very low 
voltage systems, safety systems, low voltage 
systems in tunnels, road and intersection security 
systems, IP cameras, Analog cameras, DVR, NVR, 
fire center, fire alarm systems, fire extinguishers, 
dedicated control rooms and record machines; 
Installation, maintenance and repair of temperature 
control systems, power control systems, alarm 
systems, public address systems,  fire detection 
systems, Fire alarms, alarm central units, anti-
intrusion alarms, burglar alarms, personal security 
alarms, panic alarms, smoke alarms, gas alarms, gas 
leak alarms, Smoke detectors, Alarms triggered by 
the detection of inflammable gases, cameras for the 
detection of inflammable gases, sprinkler systems for 
fire protection; Installation, maintenance and repair of 
gas fire extinguishing systems; Installation, 

התקנה, תחזוקה ותיקון מערכות בקרת אנרגיה, מערכות בקרת 
מבנה, מערכות חימום וקירור, מערכות מולטימדיה; התקנה, 
תחזוקה ותיקון של סורקים לגילוי מתכות, זיהוי רדיואקטיביות, 

איתור חומרי נפץ, סמים וחומרים נרקוטיים, איתור נשק\; 
התקנה, תחזוקה ותיקון של גלאי מתכות, סורקי רנטגן, סורקי 
גוף; שירותי אחזקה, התקנה ותיקון של מערכות מולטימדיה 
ואביזריהן,  מסכי מולטימדיה, לרבות מסכי לד ומקרנים;  

שירותי התקנה, אחזקה ותיקון של מערכות בקרת מיזוג אוויר, 
מערכות בקרה תעשייתית, תשתיות למערכות מתח נמוך מאוד, 
מערכות מתח נמוך מאוד בחניונים; מערכות בטיחות הקפיות, 
מערכות בקרת כניסה, מערכות בקרת חדר, מערכות חסכון 

במים, מערכות מבוקרות מחשב, מערכות מתח נמוך, מערכות 
מתח נמוך מאוד, מערכות בטיחות, מערכות מתח נמוך 

במנהרות,  מערכות בטחון בכבישים ובצמתים, מצלמות אי פי, 
מצלמות אנאלוגיות,  די וי אר,  אן וי אר, מוקד אש, מערכות 
התראת אש, מטפים, חדרי בקרה ייעודיים, מערכות הקלטה; 
התקנה, תחזוקה ותיקון מערכות לבקרת טמפרטורה, מערכות 
לבקרת חשמל, מערכות התראה, מערכות כריזה, מערכות גילוי 
אש, אזעקת שריפה, יחידות אזעקה מרכזיות, אזעקות נגד 

פריצה, אזעקות אבטחה אישיות, אזעקות מצוקה, אזעקות עשן, 
אזעקות גז, אזעקות דליפת גז, גלאי עשן, אזעקות שמופעלות 
על ידי זיהוי של גזים דליקים, מצלמות לאיתור גזים דליקים, 
מערכות מתזים לכיבוי אש; התקנה, תחזוקה ותיקון של 

מערכות כיבוי אש בגז; התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות 
שליטה  ובקרה (שו"ב); התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות 
טלוויזיה במעגל סגור המורכבות בעיקר ממצלמות, בוררים, 
מסכים, מיקרופונים ומכשירי הקלטה; התקנה, תחזוקה ותיקון 
מערכות אבטחה של מעקב וידאו המורכבות בעיקר ממצלמות, 
בוררים, מסכים, מיקרופונים ומכשירי הקלטה; התקנה, תחזוקה 

ותיקון מערכות בקרת גישה, מערכות בקרת גישה ביתיות 
ועסקיות לניטור מכשירים המשמשים למעקב גישה ואבטחה 
מסביב לבתים ועסקים; התקנה, תחזוקה ותיקון של אזעקה 
אלקטרונית לזימון הצוות הסיעודי; תחזוקה ותיקון של לחצני 
מצוקה; תחזוקה ותיקון של מערכת קריאת אחות; תחזוקה 
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maintenance and repair of command and control 
systems; Installation, maintenance and repair of 
CCTV systems composed primarily of cameras, 
switchers, monitors, microphones and recorders; 
Installation, maintenance and repair of security 
surveillance video systems composed primarily of 
cameras, switchers, monitors, microphones and 
recorders; Installation, maintenance and repair of 
access control systems, home and business access 
control systems and monitoring devices used to 
monitor access and security surrounding homes and 
businesses; Installation, maintenance and repair of 
electronic alarm for summoning nursing staff; 
Maintenance and repair of panic buttons; 
Maintenance and repair of a nurse call system; 
Maintenance and repair of patient distress system; 
Installation, maintenance and repair of biometric 
fingerprint door lock, electric locks, electronic locks, 
access controllers,  intercoms, intercom controllers, 
intercom control screens, encoded and encrypted 
magnetic cards, keypads and card readers, 
magnetically encoded identification badges, digital 
video recorders, smart card encoders, smart card 
readers, magnetic encoded access cards, magnetic 
stripe card encoders, magnetic stripe card readers, 
proximity readers for magnetic coded cards, contact 
card readers, radio frequency identification devices, 
closed circuit television cameras, closed circuit 
television monitors; Installation, maintenance and 
repair of CCTV systems and digital recording 
solutions to prevent theft and loss, and advanced 
control systems; Installation, maintenance and repair 
of home automation devices, surveillance cameras, 
encoders, recorders, video analytics computer 
appliances, object recognition devices, motion 
detectors, sound detectors, traffic detectors, access 
door controllers, intrusion detectors, wireless and 
wired sensors for glass breakage; Installation, 
maintenance and repair of security and surveillance 
processing hardware and software for analysing 
analog and digital video images to automatically 
extract, record and report information; Installation, 
maintenance and repair of license plate recognition 
systems and vehicle recognition devices; Installation, 
maintenance and repair of  hand-held metal 
detectors, walk-through metal detectors, archway 
metal detectors and automated security gates, 
electronic keys, electronic key system for opening 
door and gates though a mobile phone; Installation, 
maintenance and repair of identification credentials, 
namely, cards, tags, key fobs and key chains, 
readers for Radio Frequency (RF) identification 
credentials; Installation, maintenance and repair of 
encoded micro particulates, plastic labels, markers, 
electronic readers, sensors, transmitters, receivers 
and controllers utilizing radio-frequency 
identification), microwave, electromagnetic, radio-
frequency and acoustic-magnetic signaling for tracing 
or tracking of persons, animals, vehicles or goods; 
Installation, maintenance and repair of electronic 
article surveillance equipment, namely, electronic 
anti-shoplifting units, electronic library book theft 
prevention units, electronic units for detecting the 
passage of animate or inanimate objects through 
portals, electronically detectable tags for use with 
such units, and electronic units for automatically 
deactivating such tags; Installation, maintenance and 

ותיקון של מערכת מצוקת חולה; התקנה, תחזוקה ותיקון של 
מנעול טביעת אצבע ביומטרי לדלת, מנעולים חשמליים, 

מנעולים אלקטרוניים, בקרי גישה, אינטרקום, בקרי אינטרקום, 
מסכי בקרת אינטרקום, מקודדים וכרטיסים מגנטיים מוצפנים, 
מקלדות וכרטיסים מגנטיים, תגים מזהים מקודדים מגנטית, 
מקליטי וידאו דיגיטליים, מקודדי כרטיסים חכמים, קוראי 
כרטיסים חכמים, כרטיסי גישה מקודדים מגנטית, מקודדי 
כרטיסי פס מגנטי, קוראי כרטיסי פס מגנטי, קוראי סמיכות 

לכרטיס מגנטי מקודד, קוראי כרטיסי קשר, מכשירי זיהוי תדר 
רדיו, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, צגי טלוויזיה במעגל סגור; 

התקנה, תחזוקה ותיקון מערכות טלוויזיה במעגל סגור 
ופתרונות הקלטה דיגיטלית למניעת גניבה ואובדן, ומערכות 
בקרה מתקדמות; התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות בית 

חכם, מצלמות מעקב, מקודדים, מקלטים, מכשירים ממוחשבים 
לניתוחי וידאו, מכשירי זיהוי אובייקט, גלאי תנועה, גלאי צליל, 

גלאי תעבורה, בקרי גישה לדלת, גלאי פריצה, חיישנים 
אלחוטיים וחוטיים לשבירת זכוכיות; התקנה, תחזוקה ותיקון של 
חומרה ותוכנה לעיבוד אבטחה ומעקב לניתוח תמונות וידאו 
אנלוגי ודיגיטלי כדי לחלץ, להקליט ולדווח על מידע באופן 
אוטומטי; התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות זיהוי לוחית 
הרישוי וזיהוי רכב; התקנה, תחזוקה ותיקון של גלאי מתכות 
ידניים, גלאי מתכות שעוברים דרכם, גלאי מתכות מקושתים 
ושערי אבטחה אוטומטיים, מפתחות אלקטרוניים, מערכת 

מפתח אלקטרונית לפתיחת דלת ושערים דרך טלפון סלולארי; 
התקנה, תחזוקה ותיקון של מזהי פרטים, דהיינו, כרטיסים, 
תגים, שרשראות להחזקת מפתחות ומחזיקי מפתחות, קוראי 
תדר רדיו לזיהוי פרטים; התקנה, תחזוקה ותיקון של חלקיקי 
מיקרו מקודדים, תוויות פלסטיק, סמנים, קוראים אלקטרוניים, 
חיישנים, משדרים, מקלטים ובקרים שעושים שימוש בזיהוי 
בתדר רדיו, מיקרוגל, אלקטרומגנטית, תדר רדיו ואיתות 

אקוסטי-מגנטי לאיתור או מעקב של אנשים, בעלי חיים, כלי 
רכב או טובין; התקנה, תחזוקה ותיקון של ציוד אלקטרוני 

למעקב חפצים, דהיינו, יחידות אלקטרוניות נגד גניבה מחנויות, 
יחידות אלקטרוניות למניעת גניבת ספרים לרבות מספרייה, 
יחידות אלקטרוניות לאיתור מעבר של חיים ודוממים דרך 

שערים, תגים ניתנים לזיהוי אלקטרוני לשימוש עם יחידות כאלו, 
ויחידות אלקטרוניות עבור כיבוי תגים אלו באופן אוטומטי; 

התקנה, תחזוקה ותיקון של תצוגה אלקטרונית, בדמות סטנדים 
מאובטחים למכשירים דיגיטלים אלקטרוניים נישאים כדי למנוע 
גניבת מכשירים כאלו; התקנה, תחזוקה ותיקון של התקני 
אבטחה אלקטרוניים לשימוש בחנויות, דהיינו, תצוגות עם 
אזעקה, קווים עם אזעקה, סטנדים מודלריים עצמאיים עם 

אזעקה, סטנדים מודולאריים עם אזעקה וארונות עם אזעקה, 
וחיישנים עבור ההתקנים האמורים; התקנה, תחזוקה ותיקון 
מכשירים למניעת גניבה, מורכבים מבסיס, מעמד שתוכנן 

מראש עבור המוצר וכבל המחבר ביניהם כדי לסייע בשמירה 
על מוצרים וסחורות בתצוגה מאובטחת ומסודרת; שירותי 

תחזוקה לטלפונים ניידים, טאבלטים, מחשבים ניידים ואביזרים 
נלווים; התקנה, תיקון ותחזוקה של מערכות בקרה בבנייני 
משרדים, בתי מלון, בתי חולים ובתי אבות ומבנים אחרים 

במגזר הציבורי והפרטי; שירותי התקנה ותחזוקה עבור חומרת 
מחשב למערכות רשת בתחומי אבטחה, תעופה והגנה; התקנה 
תיקון ותחזוקה שלתקשורת סיבים אופטית; מערכות תקשורת, 
לרבות שירותי תקשורת אי פי ושירותי תקשורת רשת מקומית, 

רשתות תקשורת; מערכות ספירת קהל, מערכות טלפון, 
התקנת ותחזוקת מערכות אבטחת מידע; מתן מידע ייעוץ 
והדרכה בקשר עם שירותי ניקיון; שירותי תחזוקת ותפעול 

מבנים; שירותי בניה וניהול פרויקטים לבניה (פיקוח) להקמת 
מרכזי הדרכה ובסיסים  עבור גופים ממשלתיים או ביטחוניים 
במסגרת שיטת בנה הפעל העבר.; התקנת אזעקה ומנגנוני 
מיגון; שירותי בקרה ומדידה של חומרים מסוכנים, שירותי 
פיקוח על שעונים ומערכות התראה ושמירה על חומרים 

מסוכנים; הרכבה, התקנה, פיקוח על תחזוקה, השכרה, הענקת 
שירותים ועיסוק בפעולות בקשר עם מכונות ניקיון, חומרי ניקיון, 

ציוד ומיכון; התקנה, תחזוקה ותיקון של דוכני תצוגה 
אלקטרונית, בדמות סטנדים מאובטחים למכשירים אלקטרוניים 
דיגיטליים נישאים למניעת גניבה של מכשירים כאלו.               
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repair of electronic display stands, in the nature of 
secured stands for handheld digital electronic devices 
to prevent theft of such devices; Installation, 
maintenance and repair of electronic security devices 
for use in retail stores, namely, alarming displays, 
line alarms, free standing alarm modules, alarm 
module stands and cabinet alarms, and sensors for 
said devices; Installation, maintenance and repair of  
theft prevention devices, consisting of a base, a pre-
formed product mount and a cord extending there 
between to assist in keeping product merchandise in 
preformed bases for a secure and orderly display; 
maintenance services for mobile phones, tablets, 
laptops and accessories; Installation, repair and 
maintenance of building control systems in office 
buildings, hotels, hospitals and nursing homes and 
other buildings in the public and private sectors; 
Installation and maintenance services for computer 
hardware for network systems in the fields of 
security, aerospace and defense; Installation Repair 
and maintenance of optical fiber communication, 
communications systems, including IP and LAN 
communications services, Communication networks, 
crowed counting systems, telephone systems; 
Installation and maintenance of information safety 
systems; Providing information, advice and 
consultancy relating to cleaning; maintenance and 
operation services of buildings; building construction 
and construction project management [supervision] 
for the establishment of instruction centers and bases 
for governmental or security organization within the 
framework of Build–operate–transfer projects; 
installation of alarm and protective apparatus; control 
and measurement of hazardous materials, monitoring 
on clocks and alarm systems for hazardous 
materials; setup, installation, maintenance, 
supervision, rental, provision of services relating to 
cleaning machines, materials, equipment and 
machinery; installation, maintenance and repair of 
electronic disply stands, in the nature of secured 
stands for handheld digital electronic devices to 
prevent theft of such devices.
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Class: 42 סוג: 42

Remote monitoring and management of home 
automation systems, lighting controls, temperature 
controls and energy management systems; Providing 
temporary use of on-line software for controlling 
home automation devices, analytics of home 
automation devices, and data warehousing; 
Computer services, namely, providing a web-based 
system and online portal featuring technology for 
customers to remotely manage, administer, modify 
and control home security and home automation 
devices; Consulting services in the field of home 
automation; Energy management services, namely, 
providing online, non-downloadable software for 
automatic control of energy management equipment 
and thermostats; developing control applications; 
software for home automation and smart home 
systems; software for monitoring alarm systems; 
Providing a website featuring technology that allows 
users to monitor and control a smart home system at 
a remote location; Providing online non-
downloadable software for customers to remotely 
manage, administer, modify, and control home 
security and home automation devices; Providing 
online software that enables customers to manage, 
control and watch security systems, closed circuit 
television, motion control, temperature control, power 
control, structure control, room system, electronic 
locks, intercom, energy saving systems, loudspeaker, 
access control, recording systems, industrial control 
systems, crowed counting systems, and the 
production of reports in these contexts; Online 
software for the monitoring and supervision of goods 
and persons; Computer services, namely, monitoring 
and analyzing energy consumption for others, and 
generating reports regarding same; computer 
services, namely, monitoring and analyzing thefts 
and loss of goods, and generating reports regarding 
same; computer services, namely, monitoring the 
scope of consumption of computerized controlled 
systems and crowed counting systems, and 
producing reports in this context; Electronic storage 
services; Information security services; support in 
accompanying sales processes maximizing sales 
through technological tools; construction planning 
services  for the establishment of instructional 
centers and bases for governmental or security 
organization within the framework of Build–operate–
transfer projects.

ניטור וניהול מרחוק של מערכות בית חכם, בקרי תאורה, בקרי 
טמפרטורה ומערכות ניהול אנרגיה; אספקת שימוש זמני 

בתוכנה מקוונת לשליטה בהתקני אוטומציית הבית, ניתוח של 
מכשירי אוטומציית הבית, ואחסון נתונים;  שירותי מחשוב, 
דהיינו, אספקת מערכת מבוססת אינטרנט ופורטל אינטרנטי 
הכוללים טכנולוגיה לניהול מרחוק, שינוי, ובקרה של מערכות 

בטיחות והתקני אוטומציה לבית; שרותי ייעוץ בתחום 
האוטומציה בבית; שירותי ניהול אנרגיה, דהיינו, אספקת תוכנה 
מקוונת שאיננה ניתנת להורדה לבקרה אוטומטית של ציוד 
ניהול אנרגיה ותרמוסטטים; פיתוח אפליקציות בקרה; תוכנה 
לאוטומצית הבית ומערכות בית חכם; תוכנה הכוללת תוכנה 
עבור ניטור מערכות אזעקת; אספקת אתר אינטרנט הכוללת 

טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים לפקח ולשלוט במערכת בית 
חכם מרחוק; אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
המאפשרת ללקוחות לנהל, לשנות, ולשלוט בהתקני בטיחות 
לבית ואוטומצית הבית;  אספקת תiכנה מקווננת המאפשרת 
ללקוחות לנהל, לשלוט ולצפות במערכות בטחון, טמ"ס, בקרת 
תנועה, בקרת טמפרטורה, בקרת חשמל, בקרת מבנה, מערכת 
חדר, מנעולים אלקטרוניים, אינטרקום, חסכון באנרגיה, כריזה, 
בקרת כניסה, מערכות הקלטה, מערכות בקרה תעשייתית, 
מערכות לספירת קהל, והפקת דו"חות בהקשרים אלו; תוכנה 
מקוונת לניטור ופיקוח על טובין ואדם ;שרותי מחשוב, דהיינו, 
ניטור וניתוח צריכת אנרגיה עבור אחרים, והפקת דוחות 

בהקשר זה; שירותי מחשוב, כלומר, ניטור וניתוח גניבות ואובדן 
מוצרים, והפקת דוחות בהקשר זה; שירותי מחשוב, כלומר, 

ניטור היקף צריכת מערכות מבוקרות מחשב ומערכות לספירת 
קהל, והפקת דוחות בהקשר זה; שירותי ארכיב אלקטרוניים; 
שירותי אבטחת מידע;  תמיכה בתהליכי מכירה ומיקסום 

מכירות באמצעות כלים טכנולוגיים; שירותי תכנון בנייה להקמת 
מרכזי הדרכה ובסיסים  עבור גופים ממשלתיים או ביטחוניים 
במסגרת שיטת בנה הפעל העבר.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 45 סוג: 45

Security and guarding  services, including through 
robots; Security services, namely, armed and 
unarmed escorts and security personnel for the 
protection of public and private facilities and 
individuals against damage, theft, security and safety 
threats, and vandalism; personal body-guarding; 
security guarding services including surveillance, 
supervision and search of buildings, indoor spaces 
and outdoor spaces and commercial companies 
Public buildings, businesses and private entities; 
Personal security; Personal accompaniment; 
Securing parking lots; Vehicle security; Stewardship 
services; Marine security; Safeguarding safes; A 
motorized security reconnaissance; Aerial 
reconnaissance services using riders; Skipping 

שירותי ביטחון ושמירה, לרבות באמצעות רובוטים; שירתי 
בטחון, דהיינו, מלווים ואנשי ביטחון חמושים ובלתי חמושים 
להגנה על מתקנים ציבוריים ופרטיים ועל יחידים, מפני נזק, 

גניבה, איומים בטחוניים ובטיחותיים, ווונדליזם; אבטחה אישית; 
שירותי אבטחה הכוללים מעקב, פיקוח וחיפוש במבנים, 
בחללים מקורים ושאינם מקורים וחברות מסחריות, מבנים 
ציבוריים, בתי עסק וגופים פרטיים; אבטחת אישיים; ליווי 

אישיים; אבטחת חניונים; אבטחת כלי רכב; שירותי סדרנות; 
אבטחה ימית; אבטחת כספות; סיור בטחוני ממונע; שירותי 
סיור אווירי באמצעות רחפנים; אבטחה מדלגת; אבטחה 
אלקטרונית; שירותי ניתוח סיכונים; אבטחה ייעודית; ליווי 
משאיות/סחורות; שרותי מעקב אחר טובין ואדם בתנועה 
במרחב ובים; שירותי בקרת אבטחה, הקשורים לאבטחת 

אישים וטובין בתוך ומסביב לנמלי תעופה, מטוסים, נמלים ונמלי 
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security; Electronic security; risk analysis services; 
targeted security services; Escort trucks / goods; 
Tracking services for goods and man in movement in 
space and sea; security control services in 
connection with the security of persons and goods in 
and around airports, aero planes, ports and seaports; 
security control services in connection with the 
security of persons and goods in buildings, 
embassies, airports, train and bus stations and 
commercial companies, conferences, exhibitions and 
other events; environment security; perimeter 
security; population security; operating a security 
center which supervises guards and security 
personnel, and provides 24 hours support services; 
operating a control room and surveillance centers for 
the management and monitoring of security related 
systems/components; providing national monitoring 
and supervising services of community-based 
parolees, probationers,, detainees, supervised by an 
electronic monitoring program of government 
agencies and pre-trial defendants devices, electronic 
monitoring programs and devices, web-based 
software applications, and voice recognition 
equipment; security guarding services for major 
events, exhibitions, sports events, concerts, seminars 
and meetings; security services for the supervision of 
offenders on community service, namely, security 
guarding services and electronic monitoring; mobile 
security patrols and security guard services;  mobile 
security guard patrol services, including preventive 
rounds in and around premises and buildings; 
security services in public areas; center, control and 
reconnaissance services; guided reconnaissance; 
viewing center services, monitoring center services, 
listening center services; Consultation services in the 
field of security;  consultancy in relation to security 
and access control; security consultancy in relation to 
the security of commercial companies, businesses 
and private entities against accidents, theft, terror 
attack and burglary; Security assessment of risks to 
individuals or property; Consultancy, surveys and 
evaluation with respect to security and risk issues, 
including regarding hostile terrorist activity, criminal 
activity and the continued risk of loss and waste; 
Consultancy and evaluation with respect to security 
and risk issues, including concerning the securing of 
persons and valuables, minimizing of damages and 
lost value; Consultancy security services in the areas 
of human resources, training, equipment, procedures 
and controls; Security and safety services, including 
fire extinguishing, and firefighting; security services in 
connection to the measurement of air concentration 
and gas-escape; security services in connection to 
the control of repumping water and dangerous 
combustible substances; security services in 
connection to the control of stable quenching 
equipment; alarm and electronic surveillance 
monitoring services; Providing reconnaissance 
vehicles services; Providing identification services 
using NFC technology; investigation services; 
Passenger inspection services; Consultancy services 
relating to workplace safety; Mine detection and 
disposal services.

ים; שירותי בקרת אבטחה הקשורים לאבטחת  אישים וטובין 
בבניינים, שגרירויות, נמלי תעופה, תחנות רכבת ואוטובוס 
וחברות מסחריות, כנסים, תערוכות ואירועים אחרים; הגנה 

סביבתית; אבטחה היקפית; אבטחת יישובים; תפעול של מרכז 
אבטחה שמפקח על שומרים ואנשי בטחון, ומספק שירותי 

תמיכה 24 שעות ביממה; תפעול של חדר בקרה ומרכזי פיקוח 
לניהול וניטור מערכות/ רכיבים הקשורים בבטחון; מתן שירותי 
פיקוח וניטור לאומיים בתוך הקהילה של אסירים משוחררים 
הנמצאים בפיקוח קצין מבחן, משוחררים על תנאי, עצורים, 
מפוקחים בתוכנית פיקוח אלקטרוני של גופים ממשלתיים 
ונאשמים לפני משפט, תכניות פיקוח וניטור אלקטרוני 

ומכשירים, אפליקציות מבוססות אינטרנט וציוד לזיהוי קולי; 
שירותי אבטחה לאירועים גדולים, תערוכות, אירועי ספורט, 
קונצרטים, סמינרים (השתלמויות) ופגישות; שירותי אבטחה 
לפיקוח על עבריינים בעבודות שירות, דהיינו, שירותי אבטחה 
וניטור אלקטרוני; סיורי אבטחה ניידים ושירותי אבטחה; שירותי 
אבטחה ניידים, לרבות סיורים מניעתיים בתוך ומסביב לאיזורים 
מוגדרים ומבנים; שרותי אבטחה במתחמים ציבוריים; שירותי 
מוקד, בקרה וסיור; סיורים יזומים; שירותי מוקד רואה, שירותי 

מוקד צופה, שירותי מוקד בהאזנה; שירותי ייעוץ בתחום 
הביטחון; ייעוץ ביחס לאבטחה ובקרת גישה; ייעוץ ביטחוני 

ביחס לביטחונן של חברות מסחריות, בתי עסק וגופים פרטיים 
מפני תאונות, גניבה, פח"ע ופריצה; הערכת ביטחונית של 

סיכונים ליחידים או רכוש; ייעוץ, סקרים והערכה ביחס לסוגיות 
ביטחון וסיכונים, לרבות בנוגע לפעילות חבלנית עוינת, פעילות 
פלילית וסיכון מתמשך לאובדן; ייעוץ והערכה ביחס לסוגיות 
ביטחון וסיכון, לרבות כל הנוגע לאבטחת אישים וחפצים יקרי 
ערך, מזעור נזקים ואובדן ערך; שירותי ייעוץ בטחוני בתחומי 
משאבי אנוש, הדרכה, ציוד, נהלים ובקרות; שרותי אבטחה 
ובטיחות, לרבות כיבוי אש, וכבאות; שירותי ביטחון בקשר 
למדידת ריכוז אוויר ובריחת גזים; שירותי ביטחון, הקשורים 
לבקרת שאיבה חוזרת של מים וחומרים דליקים מסוכנים; 
שירותי ביטחון הקשורים לשליטת ציוד כיבוי יציב;  אזעקה 
ושירותי פיקוח,  ניטור ומעקב אלקטרוניים; מתן שירותי רכבי 
סיור; שירותי זיהוי בטכנולוגיית, תקשורת טווח אפס; שירותי 

חקירות; שירותי חקירות נוסעים; שרותי ייעוץ בתחום הבטיחות 
בעבודה; שירותי גילוי ופינוי מוקשים.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 116429/06/2017



Ownersבעלים

Name: G4S SECURE SOLUTIONS (ISRAEL) LTD. שם: ג'י פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ

Address: Hashacham Streed, Petah Tiqwa, 4951714, 
Israel

כתובת : השחם 14, פתח תקוה, 4951714, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: FISHER IP GROUP

Address: 6 Maskit Street, P.O.B. 12352, Herzliyya 
Pituah, 4673300, Israel

שם: פישר איי פי גרופ

כתובת : משכית 6, ת.ד. 12352, הרצליה פיתוח, 4673300, 
ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 116529/06/2017



Trade Mark No. 293429 מספר סימן

Application Date 10/04/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TUBI 60 LTD שם: טובי 60 בע"מ

Address: 18 ovadia, Haifa, 3456303, Israel כתובת : עובדיה 18, חיפה, 3456303, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zaher  Adv.

Address: P.O.B. 9164, Haifa, 31091, Sedrut Ben Goryon 
30 St., Israel

שם: זהר משרד עורכי דין ונוטריונים

כתובת : שד' בן גוריון 30, ת.ד. 9164, חיפה, 31091, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising and marketing using 
banners, signposting, clothing, footwear and 
consumers products.

פרסומות; פרסום ושיווק באמצעות שילוט, ביגוד, הנעלה ומוצרי 
צריכה.                                                                           

                  

ה' תמוז תשע"ז - 116629/06/2017



Trade Mark No. 293762 מספר סימן

Application Date 23/04/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

 Land vehicles and their parts and fittings thereof; all 
included in class 12.

 כלי רכב יבשתיים וחלקיהם, הנכללים כולם בסוג 12.             
                                                  

Class: 35 סוג: 35

Business management, namely, management of 
sales center and exhibition halls and provision of 
franchise services; advertising, marketing, public 
relations and promotional and publicity services, 
business administration and business management 
services; advisory, consultancy, research and 
information services relating to the administration of 
business, advertising and marketing; market support 
services; office services; import services for land 
vehicle; all included in class 35.

ניהול עסקים;  דהיינו, ניהול מרכזי מכירות ואולמות תצוגה ומתן 
שירותי זכיינות; פרסומות, שיווק, יחסי ציבור, קידום מכירות 

ושירותי פרסום, שירותים לעסקים, מנהל עסקים והנהלה; ייעוץ, 
מחקר ושירותי מידע הקשורים  לניהול עסקים, פרסום ושיווק, 
שירותי תמיכת שוק; שירותי משרד; שירותי יבוא כלי רכב 

יבשתיים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; services relating 
to financial and monetary affairs; Insurance and 
service related to insurance; all included in class 36 .

שירותים פיננסים ושירותי השקעות; שירותים הקשורים 
לעניינים פיננסים או כספיים; ביטוח ושירותים הקשורים 

לביטוח; הנכללים כולם בסוג 36.                                         
                        

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, supervision, 
management, and maintenance of real estate 
projects for hotel and commerce. Repair and 
maintenance of motor vehicles and parts of motor 
vehicles; garage services for the maintenance and 
repair of motor vehicles; all included in class 37.

הקמה, בנייה, פיקוח, ניהול ואחזקה של פרויקטים של נדל״ן 
בתחום המלונאות והמסחר. תיקון ותחזוקה של כלי רכב 
וחלקיהם; שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים של כלי רכב; 

הנכללים כולם בסוג 37.                                                     
                                                                                    
                                                                                  

Class: 39 סוג: 39

Providing public transportation; private transportation; 
transportation of passengers and cargo; travel 
agency; on-line travel and tourism services; 
arrangement of travel; transportation; providing 
information relating to travels and tourism; arranging 
of flights and services relating to travels and trips; 
arranging services of vacations and travels; all 
included in class 39.

הפעלת שירותי תחבורה ציבורית, מערכי הסעה ושירותי 
הסעות, לרבות בהתאם לרישיונות של משרד התחבורה, 

הובלת נוסעים ומטען; סוכנות נסיעות, שירותי נסיעות ותיירות 
מקוונים, ארגון נסיעות, הובלה ותחבורה, אספקת מידע בקשר 
עם נסיעות ותיירות, הזמנת טיסות, ושירותים הקשורים לטיולים 
ונסיעות, שירותים לארגון חופשות ונסיעות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39

                                

Class: 41 סוג: 41

Organization of cultural, educational, entertainment 
and sport activities for summer camps.

ארגון פעילויות תרבות, חינוך, בידור וספורט לקייטנות.             
                                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 116729/06/2017



Ownersבעלים

Name: Afifi t.a. holdings and investment ltd שם: עפיפי ת.ע. אחזקות והשקעות בע"מ

Address: 4089 paulos the sixth St., Nazareth, 1616102, 
Israel

כתובת : פאולוס השישי 4089, נצרת, 1616102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Salomon Lipschitz & Co

Address: 3 Hatsfira St., Jerusalem, 9310213, Israel

שם: י.סלומון ליפשיץ ושות'

כתובת : רח' הצפירה 8, ירושלים, 9310213, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Creation, development and design of computer 
programs and software; all included in class 42.

יצירה, פיתוח ועיצוב של תכניות מחשב ותוכנה; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                           

Class: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; accommodation and 
hoteliery; arranging of accommodation services; all 
included in class 43. 

שירותי מלון ומסעדה; שירותי אירוח ומלונאות; הזמנת מקומות 
לינה; הנכללים כולם בסוג 43.                                             

                                  

ה' תמוז תשע"ז - 116829/06/2017



MORAL

Trade Mark No. 293769 מספר סימן

Application Date 23/04/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mor Mordechai Aish שם: מור מרדכי עייש

Address: 36 Bar Cochva, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : בר כוכבא 36, תל אביב-יפו, ישראל

Name: Alon Zofiof שם: אלון צופיוף

Address: 36 Bar Cochva, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : בר כוכבא 36, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Galia Malovrotzky

Address: 219A Bney Efrayim, Tel Aviv - Yafo, 6998442, 
Israel

שם: גליה מלוברוצקי, עו"ד

כתובת : בני אפרים 219א, תל-אביב, תל אביב-יפו, 6998442, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; all 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים 
ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם בסוג 14.                     

                                              

ה' תמוז תשע"ז - 116929/06/2017



كوكوریكو
COCORECO

Trade Mark No. 294007 מספר סימן

Application Date 03/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehsan Orabe שם: אחסאן עוראבי

Address: Tamra, Israel כתובת : כיכר השעון, טמרה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Ingber, Adv.

Address: 10, Hatchiya St., Hod-Hasharon, 45289, Israel

שם: זאב אינגבר, עו"ד

כתובת : התחייה 10, הוד השרון, 45289, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Coals, embers, coal for hookah and/or narghile; all 
included in class 4.

גחלים, פחמים, פחמים ו/או גחלים לנרגילה; הנכללים כולם 
בסוג 4.                         

ה' תמוז תשע"ז - 117029/06/2017



Trade Mark No. 294008 מספר סימן

Application Date 03/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehsan Orabe שם: אחסאן עוראבי

Address: Tamra, Israel כתובת : כיכר השעון, טמרה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Ingber, Adv.

Address: 10, Hatchiya St., Hod-Hasharon, 45289, Israel

שם: זאב אינגבר, עו"ד

כתובת : התחייה 10, הוד השרון, 45289, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Coals, embers, Coal for hookah and / or narghile; all 
included class 4.

גחלים, פחמים, פחמים ו/או גחלים לנרגילה; הנכללים כולם 
בסוג 4.                       

ה' תמוז תשע"ז - 117129/06/2017



Trade Mark No. 294189 מספר סימן

Application Date 09/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: david eyar שם: דוד אייר

Address: 11/4 Hazeytim st, Ramat Gan, Israel כתובת : הזיתים 11/4, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import marketing and sales services of telephone 
and smart devices and accessories for the above 
mentioned; Online sales services of telephone and 
smart devices and accessories for the above 
mentioned; all included in class 35.

שירותי יבוא שיווק ומכירת טלפונים והתקנים חכמים וכן 
אביזרים לכל אלו; שירותי מכירה מקוונים של טלפונים והתקנים 

חכמים וכן אביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 35.
                                                                                     

                                                                  

ה' תמוז תשע"ז - 117229/06/2017



Trade Mark No. 294193 מספר סימן

Application Date 10/05/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, and hides; luggage and carrying bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes and clothing 
for animals; bags; purses; wallets, cases, pouches; 
attache cases; backpacks; garment bags; shopping 
bags; bands of leather; shoulder belts; saddle belts; 
canes; card cases [notecases]; collars for animals or 
pets; laces made of leather or imitations of leather; 
vanity cases; muzzles; school satchels; straps; 
suitcase handles; suitcases; travelling sets; travelling 
trunks; umbrella covers; umbrella handles; walking 
stick seats; luggage belts; beach bags; briefcases; 
boxes and cases, of leather or leatherboard or 
imitation leather; handbags; leather straps; 
mountaineering sticks; music cases; net bags for 
shopping; rucksacks; school bags; tool bags of 
leather or imitations of leather [empty]; valises; game 
bags; bags, envelopes and pouches of leather for 
packaging; furniture coverings of leather or imitations 
of leather; handbag frames; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags; key cases; bags for 
sports; clothing for pets; slings and sling bags for 
carrying children; covers for animals; leads, leashes 
and harness for pets and animals; purse frames; 
business card cases; randsels [Japanese school 
satchels].

עור וחיקויים של עור, וסחורות העשויות מהחומרים האלו ושאינן 
נכללות בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, ושלחים; מטען ותיקי 
נשיאה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות 

ואוכפים; קולרים, רצועות הולכה וביגוד עבור בעלי חיים; תיקים; 
ארנקי נשים; ארנקים, נרתיקים, פאוצ'ים; נרתיקי מסמכים; תיקי 
גב; תיקי ביגוד; תיקי קניות; רצועות מעור; חגורות כתף; חגורות 

אוכף; מקלות תמיכה; נרתיקי כרטיסים [נרתיקי שטרות]; 
קולרים לבעלי חיים או חיות מחמד; שרוכים העשויים מעור או 
חיקויים של עור; נרתיקי טיפוח; זממים; ילקוטי בית ספר; 

רצועות; ידיות מזוודה; מזוודות; סטים לנסיעה; תיבות נסיעה; 
כיסויי מטריה; ידיות מטריה; מושבי מקל הליכה; חגורות מטען; 
תיקי חוף; תיקי מסמכים; קופסאות ונרתיקים, מעור או לוחות 
עור או חיקוי עור; תיקי יד; רצועות עור; מקלות לטיפוס הרים; 
נרתיקי מוסיקה; תיקי רשת לקניות; קיטבגים; תיקי בית ספר; 
תיקי כלים מעור או חיקויים של עור [ריקים]; מזוודות קטנות; 
תיקי משחקים; תיקים, מעטפות ופאוצ'ים מעור לאריזה; כיסויי 
רהיטים מעור או חיקויים של עור; מסגרות לתיק יד; תיקים 
נתלים לנשיאת פעוטות; תיקי קניות על גלגלים; נרתיקי 

מפתחות; תיקים לספורט; ביגוד לחיות מחמד; מתלים ותיקים 
נתלים לנשיאת ילדים; כיסויים לבעלי חיים; רצועות הובלה, 
רצועות הולכה ורתמות לחיות מחמד ובעלי חיים; מסגרות 

לארנק נשים; נרתיקי כרטיסי ביקור; רנדסל [ילקוטי בית ספר 
יפניים].                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

ה' תמוז תשע"ז - 117329/06/2017



 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 117429/06/2017



Trade Mark No. 294210 מספר סימן

Application Date 10/05/2017 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: 17 סוג: 17

Electrical and thermal insulating materials; sealing 
materials; Insulating sheets and films; stopping 
materials; packing materials; all included in class 17.

חומרי בידוד חשמלי ותרמי; חומרי איטום; יריעות וסרטים 
מבודדים; חומרי סתימה; חומרי אריזה; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather or imitation of leather, 
namely, bags, suitcases; purses; strips, sticks and 
belts made of leather; umbrellas and parasols; all 
included in class 18.

טובין העשויים מעור או חיקויי עור, דהיינו, תיקים, ארנקים, 
מזוודות; רצועות, מקלות וחגורות עשויים עור; מטריות 

ושמשיות; הנכללים כולם בסוג 18.                                       
                            

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; sport and gymnastic 
gear and accessories; fishing tackles; all included in 
class 28.

צעצועים, משחקים ודברי שעשוע; ציוד אביזרי ספורט 
והתעמלות; ציוד דיג; הנכללים כולם בסוג 28.                         

                        

Class: 35 סוג: 35

Management of retail stores; Marketing and sale of 
tools, household appliances, furniture, electricity 
products, electrician equipment, lighting appliances, 
paints and sealing materials, household kitchen and 
bathroom  accessories, garden equipment decorative 
items, clothing and footwear, bags and suitcases, 
sporting goods; “Do it yourself” goods; all included in 
class 35.

ניהול רשת חנויות; שיווק ומכירה של כלי עבודה, מוצרי צריכה, 
ריהוט, מוצרי חשמל, ציוד חשמלאי, כלי תאורה, צבעים וחומרי 

איטום, כלי בית מטבח ואמבטיה, ציוד גן, מוצרי נוי, ביגוד 
והנעלה, תיקים ומזוודות, מוצרי ספורט; מוצרי "עשה זאת 

בעצמך"; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ה' תמוז תשע"ז - 117529/06/2017



Trade Mark No. 294453 מספר סימן

Application Date 15/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REAL CAPITAL LTD שם: ריל קפיטל בע"מ

Address: Netz 3, Ramat Hasharon, 4721703, Israel כתובת : הנ"ץ 3א, רמת השרון, 4721703, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Karin Lev

Address: Shaul Hamalech 8, Tel Aviv - Yafo, 6473307, 
Israel

שם: קרין לב

כתובת : שד' שאול המלך 8, תל אביב-יפו, 6473307, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

 real estate affairs. עסקי נכסי דלא ניידי.   

ה' תמוז תשע"ז - 117629/06/2017



Trade Mark No. 294467 מספר סימן

Application Date 16/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Impotech 4U Ltd שם: אימפוטק פור יו בע"מ

Address: 5082, P.O.B. 2158, Nazareth, 1607653, Israel כתובת : 5082, ת.ד. 2158, נצרת, 1607653, ישראל

חברה פרטית

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: 9 סוג: 9

Electronic devices and software (applications) for 
detection of children in vehicles, and transmission of 
signals for the vehicle driver; all included in class 9.

מכשירים אלקטרוניים ותוכנות (אפליקציות), לאיתור ילדים 
ברכב ושידור אותות לנהג הרכב; כולם נכללים בסוג 9.             
                                                                                    

                        

ה' תמוז תשע"ז - 117729/06/2017



Trade Mark No. 294475 מספר סימן

Application Date 17/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Saadi Coffee Ltd. שם: קפה סעדי בע"מ

Address: P.O.B. 50526, Nazareth, 16000, Israel כתובת : ת.ד. 50526, נצרת, 16000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: EYAD ISMAEL. ADV

Address: NAHEF, P.O.B. 3743, Nahef, 2013700, Israel

שם: אסמאעיל איאד עו"ד

כתובת : נחף, ת.ד. 3743, נחף, 2013700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa and artificial coffee; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; pastries and 
confectionery;  yeast, baking-powder.

קקאו ותחליפי קפה; טפיוקה וסגו; קמח ומוצרים העשויים 
מדגנים; דברי מאפה וממתקים; גלידות;  שמרים, אבקת אפייה. 

                                                                    

ה' תמוז תשע"ז - 117829/06/2017



Trade Mark No. 294482 מספר סימן

Application Date 17/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dor Geoli שם: דור גאולי

Address: Geola 23, Kefar Sava, 4425429, Israel כתובת : גאולה 23, כפר סבא, 4425429, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 4059300, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 4059300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Screen protectors and cases; earphones; chargers; 
speakers; all included in class 9.

מגני מסך וכיסויים; אזניות; מטענים; רמקולים; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                         

ה' תמוז תשע"ז - 117929/06/2017



TWYNEO

Trade Mark No. 294513 מספר סימן

Application Date 18/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 118029/06/2017



COTRAXIA

Trade Mark No. 294514 מספר סימן

Application Date 18/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 118129/06/2017



TWINEUM

Trade Mark No. 294515 מספר סימן

Application Date 18/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 118229/06/2017



SPEDYON

Trade Mark No. 294516 מספר סימן

Application Date 18/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 118329/06/2017



SYNLUMIS

Trade Mark No. 294517 מספר סימן

Application Date 18/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD שם: סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ

Address: 7 Golda Meir St., Weizmann Science Park, 
Ness Ziona, Israel

כתובת : רח' גולדה מאיר 7, פארק ויצמן למדע, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and conditions.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ומצבים דרמטולוגיים.         
                                                                      

ה' תמוז תשע"ז - 118429/06/2017



Trade Mark No. 294518 מספר סימן

Application Date 11/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Niv Schwartz שם: ניב שורץ

Address: 1st Beilis Menahem, Haifa, 34814, Israel כתובת : בייליס מנחם 1, חיפה, 34814, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting for the chinese market שירותי ייעוץ עסקי לשוק הסיני.                           

ה' תמוז תשע"ז - 118529/06/2017



Trade Mark No. 294684 מספר סימן

Application Date 23/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: El Nakhleh = Rafik Nakhleh Sons Ltd. שם: קפה אלנח'לה = בני רפיק נח'לה בע"מ

Address: P.O.B. 190, Shfaram, 20200, Israel כתובת : אזור התעשייה, ת.ד. 190, שפרעם, 20200, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELIAS ABOU ELZALAF

Address: Shefar'am, Israel

שם: עו"ד אליאס אבו אלזאלף

כתובת : אלסונבאטי 33א, ת.ד. 488, שפרעם, 20200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee,  all included in class 30. קפה, הנכללים כולם בסוג 30.                 

ה' תמוז תשע"ז - 118629/06/2017



Trade Mark No. 294705 מספר סימן

Application Date 24/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: El Nakhleh = Rafik Nakhleh Sons Ltd. שם: קפה אלנח'לה = בני רפיק נח'לה בע"מ

Address: P.O.B. 190, Shfaram, 20200, Israel כתובת : אזור התעשייה, ת.ד. 190, שפרעם, 20200, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELIAS ABOU ELZALAF

Address: Shefar'am, Israel

שם: עו"ד אליאס אבו אלזאלף

כתובת : אלסונבאטי 33א, ת.ד. 488, שפרעם, 20200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; all included in class 30. קפה; הנכללים כולם בסוג 30.               

ה' תמוז תשע"ז - 118729/06/2017



Trade Mark No. 294713 מספר סימן

Application Date 25/05/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: PANIZZA S.R.L.

Address: Corso Belvedere 279, Ghiffa (VB), 28823, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Hats; gloves; scarves; belts (clothing); all included in 
class 25.

כובעים; כפפות; צעיפים; חגורות (דברי הלבשה); הנכללים 
כולם בסוג 25.   

ה' תמוז תשע"ז - 118829/06/2017



Trade Mark No. 294736 מספר סימן

Application Date 25/05/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pads (for kitchen purposes), baking mats, baskets for 
domestic use, basting spoons (for cooking), basting 
brushes, glasses, blenders (not electric, for domestic 
use), openers (non-electric), bowls, boxes for 
dispensing paper towels, boxes of glass, bread 
baskets, bread boards, bread bins, brushes, shoe 
brushes, container cleaning brushes, buckets, butter 
dishes, trays for domestic purposes, baking and 
cooking molds, candlesticks, candy boxes, carpet 
cleaner (non-electric), ceramics for domestic use, 
chopsticks, sifters, pot lids, clothes pins, shakers, 
hand-operated coffee grinders, non-electric coffee 
filters, non-electric percolators, containers for 
domestic use, jars, pots, cooking skewers, 
corkscrews, bottles (sold empty), bottle openers, 
cups, kitchen cutting boards, non-electric deep fryers, 
dishwashing brushes, disposable dinnerware, 
disposable gloves for home use, cans, dumpsters, 
dusters, rags for cleaning, egg-cups, vases, vials, 
pans, graters, hot pots (not electric heated), ice cube 
molds, ironing boards, jugs, cooking steamers (non-
electric), mops, brooms, plates, oven mitts, paper 
plates, pastry cutter, hand-operated spice mills, 
picnic baskets, shakers for spices, sponges for 
household purposes, steel wool, straws for drinking, 
boxes for tea, tea strainers, toilet brushes, toothpick 
holders, trivets (tableware), vessels for domestic use, 
napkin holders, carafes, coasters (not made of 
paper); all included in class 21.

רפידות (לשימוש במטבח), משטחי-אפיה, סלים לשימוש ביתי, 
כפות לחלוח (לבישול), מברשות לחלוח, כוסות, ממחים 
(לא-חשמליים, לשימוש ביתי), פותחנים (לא-חשמליים), 
קערות, קופסאות לחלוקת מגבות-נייר, קופסאות מזכוכית, 

סלסלות ללחם, לוחות לחיתוך לחם, קופסאות ללחם, מברשות, 
מברשות נעליים, מברשות לניקוי מיכלים, דליים, כלים לחמאה, 

מגשים לשימוש ביתי, תבניות לאפיה ולבישול, פמוטים, 
קופסאות-ממתקים, מנקי-שטיחים (לא-חשמליים), כלי קרמיקה 

לשימוש ביתי, מקלות-אכילה, מסננות, מכסי-סירים, 
סיכות-בגדים, שייקרים, טוחני-קפה ידניים, מסנני-קפה 

לא-חשמליים, חלחולים לא-חשמליים, מכלים לשימוש ביתי, 
צנצנות, סירים, שיפודים לבישול, חולצי-פקקים, בקבוקים 
(הנמכרים ריקים), פותחי-בקבוקים, ספלים, לוחות-חיתוך 

למטבח, מחבתות לא-חשמליות לטיגון עמוק, מברשות לניקוי 
כלים, כלים חד-פעמיים, כפפות חד-פעמיות לשימוש ביתי, 

פחי-זבל, פחי-אשפה, מטליות לניקוי-אבק, מטליות לניקוי, כלים 
לביצים, אגרטלים, צלוחיות, מחבתות, מגררות, קדירות (לא 

מחוממות חשמלית), תבניות לקוביות קרח, קרשי-גיהוץ, כדים, 
סירי-לחץ (לא--חשמליים), מגבים, מטאטאים, צלחות, כפפות 
לתנור, צלחות מנייר, כלים לקריצת-בצק, מטחנות תבלינים 
ידניות, סלים לפיקניק, כלים לתבלינים, ספוגים לשימוש ביתי, 
צמר-פלדה, קשים לשתיה, קופסאות לתה, מסננות לתה, 

מברשות לאסלה, מחזיקי-קיסמים, מעמדים לכלים, כלי קיבול 
לשימוש ביתי, מחזיקי-מפיות, לגינים, תחתיות לכוסות (לא 

מנייר); הנכללים כולם בסוג 21.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 24 סוג: 24

Home textiles, bed linens, towels, bedspreads, 
blankets, bath mitts, bedding, curtains,loose covers 
for furniture, mattress covers, mosquito nets, 
tablecloths (not made of paper), pillowcases, napkins 
(not made of paper), shower curtains, table runners, 
place mats (not made of paper), maps (not made of 
paper); all included in class 24.

טקסטיל לבית, מצעים, מגבות, כיסויי-מיטה, שמיכות, 
כפפות-אמבטיה, כלי-מיטה, וילונות, כיסויים רפויים לרהיטים, 
כיסויים למזרנים, רשתות-יתושים, מפות שולחן (לא מנייר), 
ציפיות, מפיות (לא מנייר), וילונות אמבטיה, ראנרים לשולחן, 

מצעיות (לא מנייר), מפות (לא מנייר); הנכללים כולם בסוג 24.  
                                                                                     

                                          

ה' תמוז תשע"ז - 118929/06/2017



Ownersבעלים

Name: Ohev Zion Ltd שם: אוהב ציון בע"מ

Address: industrial zone Har-Tov A, Beit-Shemesh, 
99000, Israel

כתובת : אזור התעשיה הר-טוב א', בית שמש, 99000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

ה' תמוז תשע"ז - 119029/06/2017



Trade Mark No. 294897 מספר סימן

Application Date 28/05/2017 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: 12 סוג: 12

Vehicles; parts, spares and accessories for vehicles, 
namely upholstery and covers for vehicles; brakes, 
shock absorbers, couplings, wheel bearings – for 
vehicles; wheel rims, tires, luggage carriers; bicycles, 
electrical bicycles, tricycles, wheelbarrows; 
accessories, equipment and spare parts for the 
abovementioned; all included in class 12.

כלי רכב; חלקים, חלפים ואביזרים עבור כלי רכב, דהיינו מוצרי 
ריפוד וכיסויים לרכב; מעצורים, סופגי זעזועים, מחברים, מיסבי 
גלגלים – לכלי רכב; מסגרות לגלגלים, צמיגים, מנשאי מטען; 
אופניים ואופניים חשמליים, תלת אופן, חד אופן; אביזרים, ציוד 
נלווה וחלפים לאלה ; הנכללים כולם בסוג 12 .                      
                                                                                    

                                        

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; sport and gymnastic 
gear and accessories, namely treadmills, fitness and 
exercise equipment, dumbbells, balls and ballgames 
gear, jump ropes, power stripes; skates, 
skateboards, electrical skateboards; fishing tackles; 
all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי שעשוע; ציוד ואביזרי ספורט 
והתעמלות, דהיינו הליכונים, מכשירי כושר והתעמלות, 

משקולות, כדורים ואביזרים למשחקי כדור, דילגיות, רצועות 
כח; גלגיליות, גלגשת, רכינוע; ציוד דיג; הנכללים כולם בסוג 28
                                                                                   . 

                                      

ה' תמוז תשע"ז - 119129/06/2017



LAVA

Trade Mark No. 294900 מספר סימן

Application Date 28/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hijazi Colors Ltd שם: חגאזי צבעים בע"מ

Address: Tamra, Israel כתובת : ת.ד. ת"ד 595, טמרה, 30811, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hammers [hand tools]; screwdrivers, non-electric; 
spatulas [hand tools]; hand drills, hand-operated; 
screw stocks [hand tools]; pliers; hand tools, hand-
operated; all included in class 8.

פטישים [כלים ידניים]; מברגים, לא חשמליים; מריות [כלים 
ידניים]; מקדחים ידניים [מופעלים ידנית]; מטבעות [כלים 

ידניים]; מלקחיים; כלים ידניים, מופעלים ידנית; הנכללים כולם 
בסוג 8.                             

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing and retail and wholesale services 
relating to hand tools; all included in class 35.

ייבוא, שיווק ושרותים קמעונאיים וסיטונאיים ביחס לכלי עבודה 
ידניים; הנכללים כולם בסוג 35.                             

ה' תמוז תשע"ז - 119229/06/2017



Trade Mark No. 294901 מספר סימן

Application Date 28/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hijazi Colors Ltd שם: חגאזי צבעים בע"מ

Address: Tamra, Israel כתובת : ת.ד. ת"ד 595, טמרה, 30811, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hammers [hand tools]; screwdrivers, non-electric; 
spatulas [hand tools]; hand drills, hand-operated; 
screw stocks [hand tools]; pliers; hand tools, hand-
operated; all included in class 8.

פטישים [כלים ידניים]; מברגים, לא חשמליים; מריות [כלים 
ידניים]; מקדחים ידניים [מופעלים ידנית]; מטבעות [כלים 

ידניים]; מלקחיים; כלים ידניים, מופעלים ידנית; הנכללים כולם 
בסוג 8.                             

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing and retail and wholesale services 
relating to hand tools; all included in class 35.

ייבוא, שיווק ושרותים קמעונאיים וסיטונאיים ביחס לכלי עבודה 
ידניים; הנכללים כולם בסוג 35.                             

ה' תמוז תשע"ז - 119329/06/2017



Trade Mark No. 294902 מספר סימן

Application Date 28/05/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Next engineers- company of technology 
education LTD

שם: החברה להעשרה טכנולוגית- מהנדסי הדור הבא בע"מ 

Address: Ninety- third Street no.10, Petah Tiqwa, 
4931210, Israel

כתובת : רחוב התשעים ושלוש מס' 10, פתח תקוה, 4931210, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edison Patent Attorneys Ltd.

Address: 3 Gold Meir Street, P.O.B. 4091, Ness Tsiona, 
7414002, Israel

שם: אדיסון עורכי פטנטים בע"מ

כתובת : רח' גולדה מאיר 3, ת.ד. 4091, נס ציונה, 7414002, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the fields of engineering, 
physics, technology, mathematics and robotics, 
namely, learning, enriching knowledge and 
developing skills, learning by experiential and playful 
way and by acting.

שירותי חינוך בתחומי הנדסה, פיזיקה טכנולוגיה, מתמטיקה 
ורובוטיקה, דהיינו, למידה, עשרת ידיעות ופתוח כישורים, 

למידה בצורה חווייתית ובאמצעות משחק.                             
                                                                                    

                                  

ה' תמוז תשע"ז - 119429/06/2017



Trade Mark No. 295126 מספר סימן

Application Date 04/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sharikat Hadara Lilestethmar Ettechnology שם: שאריכת חדארה ללאסתת'מאר אלטכנולוגי

Address: Ramallah City, Ramallah, West Bank, 
Palestinian Authority

כתובת : 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mohamad Criem, Law Offfice

Address: Derech Ha`atsmaut 43, Haifa, 3303322, Israel

שם: מוחמד כריים, משרד עורכי דין

כתובת : דרך העצמאות 43, חיפה, 3303322, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images and data and parts thereof; records 
and audio and visual recordings on magnetic bands; 
magnetic data carriers, recording discs; data 
processing equipment and computers; all included in 
class 9.

התקנים להקלטה, העברה, השמעה והצגה או שיחזור של קול, 
חוזי ונתונים, וחלקי ההתקנים הנכללים בסוג 9; תקליטים 

והקלטות קול וחוזי על סרטים מגנטיים; נושאי נתונים מגנטיים, 
דיסקות להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; כולם נכללים 
בסוג 9.                                                                           

      

ה' תמוז תשע"ז - 119529/06/2017



Trade Mark No. 295142 מספר סימן

Application Date 04/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Saadi Coffee Ltd. שם: קפה סעדי בע"מ

Address: P.O.B. 50526, Nazareth, 16000, Israel כתובת : ת.ד. 50526, נצרת, 16000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ISMAEL EYAD, ADV

Address: P.O.B. 3743, Nahef, 2013700, Israel

שם: עו"ד אסמאעיל איאד

כתובת : ת.ד. 3743, נחף, 2013700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa and artificial coffee; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals;  pastries and 
confectionery; edible ices; yeast and  baking-powder; 
all included in class 30.

קקאו ותחליפי קפה;  טפיוקה וסגו; קמח ומוצרים העשויים 
מדגנים; דברי מאפה וממתקים; גלידות; שמרים, ואבקת אפייה. 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

                                                        

ה' תמוז תשע"ז - 119629/06/2017



Trade Mark No. 295147 מספר סימן

Application Date 05/06/2017 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: 25 סוג: 25

Clothing; jeans; shirts T-shirts, sweatshirts, vests, 
pullovers, sweaters; trousers (shorts, bermuda and 
long) dungarees; overalls, suits, jackets, coats; 
underwear, underpants, boxer shorts, lingerie, bras, 
pajamas, leg warmers, leggings; skirts, dresses; 
bathing suits, bathrobes; headgear, hats, caps, 
berets, bonnets, kerchiefs; socks, stockings, tights, 
corsets, girdles; trainings and sportswear; shoes, 
sport shoes, boots, slippers, sandals; belts and 
sashes; ties; gloves; aprons, gowns ; ski wear; all 
included in class 25.

הלבשה; ג'ינס; חולצות, חולצות-טי, מיזעים, גופיות, אפודות, 
סוודרים; מכנסיים (קצרים, ברמודה וארוכים), מכנסי עבודה; 
סרבלים, חליפות, מקטרונים, מעילים; הלבשה תחתונה, 
תחתונים, תחתוני בוקסר, לבנים,  חזיות, פיג'מות, מחממי 

רגליים, חותלות; חצאיות, שמלות; בגדי-ים, בגדי רחצה; כיסויי 
ראש, כובעים, כיפות, כומתות, מצנפות, מטפחות ראש; גרביים, 
גרביונים, גרביים קצרים, מחוכים, חגורות בטן; אימוניות ובגדי 

ספורט; נעליים, נעלי ספורט, מגפיים, נעלי בית, סנדלים; 
חגורות ואבנטים; עניבות; כפפות; צעיפים; סינרים, גלימות; 

בגדי סקי; כולם נכללים בסוג 25.                   

ה' תמוז תשע"ז - 119729/06/2017



Trade Mark No. 295149 מספר סימן

Application Date 05/06/2017 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: 21 סוג: 21

Pads, sponges and dusters for cleaning, washing 
and scrubbing  and for multi-purpose for cleaning 
uses; baking pans; clothespins; gloves for household 
and gardening use; disposable plates and bowls; 
cleaning brushes and tToothbrushes; all included in 
class 21.

כריות, ספוגים ומטליות לניקוי, שטיפה וקרצוף ולשימוש רב 
תכליתי לצורכי ניקיון; תבניות אפיה; אטבי כביסה; כפפות 
לשימוש במשק הבית ובגינה; צלחות וקערות חד פעמיות; 

מברשות ניקוי ומברשות שיניים; כולם נכללים בסוג 21.           
                                                                                    

                    

ה' תמוז תשע"ז - 119829/06/2017



Trade Mark No. 295175 מספר סימן

Application Date 06/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ARTISAN FOOD LTD שם: ארטיסן פוד בע"מ

Address: Bene Deror, Israel כתובת : בני דרור, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 46 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

provision of food and beverages הספקת מזון ומשקאות                           

ה' תמוז תשע"ז - 119929/06/2017



ICE CUBE

Trade Mark No. 295178 מספר סימן

Application Date 06/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Albert Rahimi שם: אלברט רחימי

Address: 34 Eilat St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אילת 34, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

Class: 35 סוג: 35

retail services provided by stores and by on-line 
shops; stores and chain stores; all the above for 
clothing, footwear, headgear, bags, hand bags, 
wallets, jewelry, decorations and accessories; all 
included in class 35.

שירותים קמעונאיים המסופקים באמצעות חנויות ובאמצעות 
האינטרנט; חנויות ורשת חנויות; כל אלו למכירת מוצרי 
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, תיקים, תיקי יד, ארנקים, 

תכשיטים, קישוטים ומוצרים נלווים; הנכללים כולם בסוג 35.     
                        

ה' תמוז תשע"ז - 120029/06/2017



carspa

Trade Mark No. 295233 מספר סימן

Application Date 08/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPER TANEL LTD. שם: סופר טנל בע"מ

Address: at Cohen accountant 1 Ha'amal St., Tel Aviv, 
Israel

כתובת : אצל רו"ח כהן רח' העמל 1, אור-יהודה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Shimony Adv.

Address: 89 Medinat Hayehudim St., P.O.B. 4070, 
Herzliyya, 4676672, Israel

שם: אלי שמעוני עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4070, הרצליה, 4676672, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Car Washing services. שירותי שטיפת מכוניות.

ה' תמוז תשע"ז - 120129/06/2017



קארספא

Trade Mark No. 295234 מספר סימן

Application Date 08/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPER TANEL LTD. שם: סופר טנל בע"מ

Address: at Cohen accountant 1 Ha'amal St., Tel Aviv, 
Israel

כתובת : אצל רו"ח כהן רח' העמל 1, אור-יהודה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Shimony Adv.

Address: 89 Medinat Hayehudim St., P.O.B. 4070, 
Herzliyya, 4676672, Israel

שם: אלי שמעוני עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4070, הרצליה, 4676672, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Car washing services. שירותי שטיפת מכוניות.

ה' תמוז תשע"ז - 120229/06/2017



קאר ספא

Trade Mark No. 295235 מספר סימן

Application Date 08/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPER TANEL LTD. שם: סופר טנל בע"מ

Address: at Cohen accountant 1 Ha'amal St., Tel Aviv, 
Israel

כתובת : אצל רו"ח כהן רח' העמל 1, אור-יהודה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Shimony Adv.

Address: 89 Medinat Hayehudim St., P.O.B. 4070, 
Herzliyya, 4676672, Israel

שם: אלי שמעוני עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4070, הרצליה, 4676672, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Car washing services. שירותי שטיפת מכוניות.

ה' תמוז תשע"ז - 120329/06/2017



Trade Mark No. 295236 מספר סימן

Application Date 08/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPER TANEL LTD. שם: סופר טנל בע"מ

Address: at Cohen accountant 1 Ha'amal St., Tel Aviv, 
Israel

כתובת : אצל רו"ח כהן רח' העמל 1, אור-יהודה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Shimony Adv.

Address: 89 Medinat Hayehudim St., P.O.B. 4070, 
Herzliyya, 4676672, Israel

שם: אלי שמעוני עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4070, הרצליה, 4676672, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Car washing services. שירותי שטיפת מכוניות.

ה' תמוז תשע"ז - 120429/06/2017



K-FEAT

Trade Mark No. 295386 מספר סימן

Application Date 11/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Swing Trainer Ltd. שם: סווינג טריינר בע"מ

Address: 12 Gotlib St., Tel Aviv - Yafo, 6439212, Israel כתובת : רח' גוטליב 12, תל אביב-יפו, 6439212, 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: 10 סוג: 10

Physiotherapy apparatus; body rehabilitation 
apparatus for medical purposes; all included in class 
10

מכשירים לפיזיותרפיה; מכשירים לשיקום הגוף לצרכים 
רפואיים; הנכללים בסוג 10                                                 

          

Class: 28 סוג: 28

Sports equipment; apparatus, stripes and devices for 
sports training; apparatus for physical fitness; body 
rehabilitation apparatus; all included in class 28

מכשירי ספורט; מכשירים, רצועות והתקנים לאימון ספורטיבי; 
מכשירי כושר גופני; מכשירים לשיקום הגוף; הנכללים בסוג 28  
                                                                                     

        

Class: 41 סוג: 41

Sports exercise; services of sports training; providing 
lessons of physical fitness training; services of 
physical fitness instructions; services of physical 
fitness training for individuals and groups; all included 
in class 41

אימון ספורטיבי; שירותי הדרכה ספורטיבית; מתן שיעורי אימון 
כושר גופני; שירותי הדרכת כושר גופני; שירותי אימון כושר 

גופני אישיים וקבוצתיים; הנכללים בסוג 41                           
                                                                                    

                                          

ה' תמוז תשע"ז - 120529/06/2017



SALINITY SECRETS

Trade Mark No. 295389 מספר סימן

Application Date 11/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf Dekel שם: אסף דקל

Address: 10 Moche Sneh Street, Raanana, Israel כתובת : רח' משה סנה 10, רעננה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni & Co., Adv.

Address: 1 Shoham Street, Ramat Gan, 52520001, 
Israel

שם: גרשוני ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 1, רמת גן, 52520001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin serums; Cosmetic creams for 
face, hands and body; soaps; shampoos; bathing, 
moisturizing, and nurturing, cosmetic vanity products; 
cosmetic treatment products, including pilling, Facial 
and skin cleansers and protection products all for 
skin and hair; all included in class 3.

סרומים לעור שלא לשימוש רפואי; קרמים קוסמטים לפנים, 
לידיים ולגוף; סבונים; שמפו; חומרי לחות, רחצה, איפור וטיפוח 
קוסמטי; מוצרי טיפול קוסמטיים ובכלל זה פילינג, תכשירי ניקוי 
לפנים ולעור, ומוצרי הגנה והכל לעור ולשיער; הנכללים כולם 

בסוג; הנכללים כולם בסוג 3.                                               
                                          

ה' תמוז תשע"ז - 120629/06/2017



Trade Mark No. 295407 מספר סימן

Application Date 12/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sasatech (Cooperative Agricultural 
Association) Ltd.

שם: סאסאטק אגש"ח (אגודה שיתופית חקלאית) בע'מ

Address: Kibbutz Sasa, 13870, Israel כתובת : סאסא, 13870, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32,  רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated soaps; non-medicated cosmetics; 
non-medicated hair lotions; cosmetics and personal 
care preparations; deodorants and antiperspirants; 
shaving foam; toiletries; body washes, hand soaps, 
liquid soaps, shower gels, soap-less soaps; 
shampoos, hair conditioners; body creams, hand 
creams, hand-sanitizer gels, aloe-vera gels; 
sunscreen preparations; sunscreen lotions and 
sprays; all included in class 3.

סבונים שאינם רפואיים; תכשירי קוסמטיקה שאינם רפואיים; 
תרחיצים לשיער שאינם רפואיים; מוצרי קוסמטיקה ותכשירים 
לטיפוח אישי; דיאודורנטים ואנטיפרספירנטים; קצף גילוח; 
מוצרי טואלטיקה; תחליבי רחצה, סבון ידיים, סבון נוזלי, ג'ל 

רחצה, אל סבון; שמפו, מרככי שיער; קרם גוף, קרם ידיים, ג'ל 
לחיטוי ידיים, ג'ל אלוורה; תכשירים להגנה מפני השמש; 

תחליבים ותרסיסים להגנה מפני השמש; הנכללים כולם בסוג 
                                                                       .3

ה' תמוז תשע"ז - 120729/06/2017



Trade Mark No. 295408 מספר סימן

Application Date 12/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sasatech (Cooperative Agricultural 
Association) Ltd.

שם: סאסאטק אגש"ח (אגודה שיתופית חקלאית) בע'מ

Address: Kibbutz Sasa, 13870, Israel כתובת : סאסא, 13870, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32,  רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated soaps; non-medicated cosmetics; 
non-medicated hair lotions; cosmetics and personal 
care preparations; deodorants and antiperspirants; 
shaving foam; toiletries; body washes, hand soaps, 
liquid soaps, shower gels, soap-less soaps; 
shampoos, hair conditioners; body creams, hand 
creams, hand-sanitizer gels, aloe-vera gels; 
sunscreen preparations; sunscreen lotions and 
sprays; all included in class 3.

סבונים שאינם רפואיים; תכשירי קוסמטיקה שאינם רפואיים; 
תרחיצים לשיער שאינם רפואיים; מוצרי קוסמטיקה ותכשירים 
לטיפוח אישי; דיאודורנטים ואנטיפרספירנטים; קצף גילוח; 
מוצרי טואלטיקה; תחליבי רחצה, סבון ידיים, סבון נוזלי, ג'ל 

רחצה, אל סבון; שמפו, מרככי שיער; קרם גוף, קרם ידיים, ג'ל 
לחיטוי ידיים, ג'ל אלוורה; תכשירים להגנה מפני השמש; 

תחליבים ותרסיסים להגנה מפני השמש; הנכללים כולם בסוג 
                                                                       .3

ה' תמוז תשע"ז - 120829/06/2017



Trade Mark No. 295410 מספר סימן

Application Date 12/06/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: shades of green and black

הסימן מוגבל לצבעים גווני ירוק ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Nymphea LTD שם: נמפיאה בע"מ 

Address: Moshav Tomer, Jordan Valley, Tomer, 90680, 
Jordan Valley, Israel

כתובת : מושב תומר, בקעת הירדן, תמר, 90680, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Corinaldi, adv

Address: 36 Keren HaYesod St., JERUSALEM, Israel

שם: גלעד קורינאלדי, עו"ד

כתובת : קרן היסוד 36, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

A green live fence, made of plants, cut and shaped, 
growing on it; all included in class 31.

גדר חיה ירוקה, העשויה משתילים וצמחים, גזומים ומעוצבים, 
הגדלים בתוכה; הנכללים כולם בסוג 31.     

ה' תמוז תשע"ז - 120929/06/2017



חברומט

Trade Mark No. 295422 מספר סימן

Application Date 13/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guy Nahmani שם: גיא נחמני

Address: 20 Levy Eshkol St.,, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : לוי אשכול 20 תל אביב, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 46 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; hardware based electronic and 
digital devices intended for sharing and transfer of 
theoretical and social information in an educational 
framework; hardware based databases for the 
storage and processing of data for use in an 
educational framework; hardware based appliances 
and devices bearing magnetic, electronic and digital 
data for the processing of data for theoretical and 
social use in educational framework; computerized 
mechanism of a social bank; devices and equipment 
for the process and sharing of data; all included in 
class 9. 

חומרת מחשב; התקנים אלקטרוניים ודיגיטליים מבוססי חומרה 
המיועדים לשיתוף והעברה של מידע עיוני וחברתי במסגרות 
חינוך; מאגרי מידע מבוססי חומרה לאחסון מידע ועיבוד נתונים 
לשימוש במסגרות חינוך, מכשירים והתקנים מבוססי חומרה 
הנושאים נתונים מגנטיים, אלקטרוניים ודיגיטליים לעיבוד 

נתונים לשימוש עיוני וחברתי במסגרות חינוך; מנגנון ממוחשב 
של בנק מידע חברתי; התקנים וציוד לעיבוד ושיתוף של נתונים; 
הנכללים בסוג 9 .                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ה' תמוז תשע"ז - 121029/06/2017



Trade Mark No. 295431 מספר סימן

Application Date 11/06/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, Red.

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Titanium bags importing & marketing, Ltd. שם: טיטניום יבוא ושיווק תיקים בע"מ

Address: 106 Levinski St., Tel Aviv, 66052, Israel כתובת : רח' לוינסקי 106, תל אביב, 66052, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; As 
well as bags (back, women, students, computer, 
carrying, traveling, etc.), wallets, suitcases.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים;  וכן תיקים (גב, נשים, תלמידים, מחשב, 

נשיאה, נסיעות וכו'), ארנקים, מזוודות. 
                                                                                     

                

ה' תמוז תשע"ז - 121129/06/2017



ATOBE

Trade Mark No. 295451 מספר סימן

Application Date 15/06/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops, tutoring, and mentoring in the 
field of engineering and technology; Educational 
services, namely, providing a learning and innovation 
centre featuring fully customized leadership, 
motivational, creativity, educational, innovative 
thinking and brainstorming training; Providing science 
educational mentoring services and programs; 
Providing group coaching and in-person learning 
forums in the field of leadership development; 
Business education and training services, namely, 
developing customized in-company leadership and 
executive development programs, providing 
executive coaching services, and providing public 
and in-company keynote presentations to business 
leaders; Providing group coaching in the field of 
engineering and technology; Providing education 
programs in the field of business to emerging and 
start-up companies; Peer to peer coaching in the field 
of business; Providing educational mentoring 
services and programs in the field of business 
growth, business management and business 
development; Providing educational mentoring 
services and programs in the fields of business 
startup, business growth, business management and 
business development; Educational services, 
namely, providing tutoring, mentoring, workshops, 
classes, expert sessions and hackathon events in the 
fields of innovation, business formation, planning, 
development, management, venture investing, 
financing, hiring, scaling, regulatory and business 
compliance and general business advice; 
Professional coaching services in the field of 
business, entrepreneur and startup best practices; 
Education services, namely, mentoring and coaching 
in the field of entrepreneur and startup best practices; 
Training for handling scientific instruments and 
apparatus for research in laboratories; Educational 
services, namely, a continuing program about 
engineering and technology accessible by means of 
television, satellite, audio, video, web-based 
applications, mobile phone applications, computer 
networks; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות, חונכות 
והדרכות בתחום ההנדסה והטכנולוגיה; שירותי חינוך, דהיינו 
מתן שירותי מרכז למידה וחדשנות שמציעה הכשרה בתחום 
מנהיגות מותאמת אישית, מוטיבציה, יצירתיות, חינוך, חשיבה 
חדשנית וסיוע מוחות; מתן שירותי חונכות חינוכיים מדעים 
ותוכניות; מתן הדרכה קבוצתית ואישית באמצעות פורומי 

למידה בתחום פיתוח מנהיגות; שירותי חינוך והדרכה עסקיים, 
דהיינו, פיתוח מנהיגות מותאמת אישית בחברה ותוכניות פיתוח 
מנהלים, מתן שירותי הדרכה למנהלים ומתן מצגות מרכזיות 
לציבור ולציבור למנהיגים עסקיים; מתן הדרכה קבוצתית 

בתחום ההנדסה והטכנולוגיה; מתן תוכניות חינוכיות בתחום 
העסקי לחברות בהקמה והחברות הזנק; הדרכה עמית לעמית 
בתחום העסקי; מתן שירותי הדרכה חינוכיים ותוכניות בתחום 
הצמיחה העסקית, ניהול עסקים ופיתוח עסקי; מתן שירותי 

הדרכה חינוכית ותוכניות בתחומי הקמת העסק, צמיחה עסקית, 
ניהול עסקים ופיתוח עסקי; שירותי חינוך, דהיינו, מתן הדרכה, 
חונכות, סדנאות, שיעורים, מפגשי מומחים ואירועי הקאקטון 
בתחומי החדשנות, הקמת עסק, תכנון, פיתוח, ניהול, יזמון, 
מימון, העסקה, היקפים, רגולציה עסקית, ויעוץ עסקי כללי; 
שירותי הדרכה מקצועיים בתחום היזמות העסקית, היזמית 
והסטארט-אפ; שירותי חינוך, דהיינו, הדרכה ואימון בתחום 
היזמות ושיטות העבודה המומלצות; הכשרה לטיפול במכשור 
ומכשירים מדעיים למחקר במעבדות; שירותים חינוכיים, דהיינו, 
תוכניות מתמשכת בהנדסה וטכנולוגיה הנגישות באמצעות 

טלוויזיה, לוויין, אודיו, וידאו, יישומים מבוססי אינטרנט, יישומי 
טלפון סלולרי, רשתות מחשבים;; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ה' תמוז תשע"ז - 121229/06/2017



Ownersבעלים

Name: Azrieli – College of Engineering Jerusalem שם: עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים  (ע"ר)

Address: 26 Yaakov Shreibom Street, Ramat Beit 
Hakerem, Jerusalem, 9103501, Israel

כתובת : יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים, 9103501, 
ישראל

עמותה רשומה

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. 295579 מספר סימן

Application Date 18/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaron Dalal שם: ירון דלאל

Address: 3 HaGila St, Apartment 20, Netanya, Israel כתובת : הגילה 3 דירה 20, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Shok-Shaked, Nachman,  Law Office and 
Patents

Address: Moshe Aviv Tower, 30th Floor, 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: שוק-שקד, נחמן, משרד עו"ד ופטנטים

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 30, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, fast food restaurants, food snack bars, 
self service restaurants and snack bars, services for 
providing and selling food and drinks, services for 
providing and selling fast food and drinks, restaurants 
featuring home delivery; all included in class 43.

מסעדות, מסעדות מזון מהיר, מזנוני מזון, מסעדות ומזנונים 
להגשה עצמית, שירותי אספקה וממכר של מזון ומשקה, 
שירותי אספקה וממכר של מזון מהיר ומשקה, מסעדות 

המפעילות משלוחים ביתיים; הנכללים כולם בסוג 43.             
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הדר
HADAR

Trade Mark No. 295587 מספר סימן

Application Date 18/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL AZRIEL שם: ישראל עזריאל

Address: P.O.B. 41258, Jerusalem, 91411, Israel כתובת : ת.ד. 41258, ירושלים, 91411, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

 mats all included in class 27. מחצלאות, הנכללים כולם בסוג 27.   
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פלאפל ברזילי

Trade Mark No. 295610 מספר סימן

Application Date 19/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Felafel Barzili ltd. שם: פלאפל ברזילי בע"מ

Address: Hadera, Israel כתובת : הגיבורים 57, חדרה, 3838005, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurants; snack-bars; fast-food restaurants; 
services for providing food and drink, namely, 
restaurants, snack-bars, catering, cafeterias, stands 
and workstations for preparation of felafel; all 
included in class 43.

מסעדות; מזנונים; מסעדות מזון מהיר; שירותים לאספקת 
מוצרי מזון ומשקה, דהיינו, מסעדות, מזנונים, קייטרינג, 

קפיטריות, דוכנים ועמדות להכנת פלאפל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .43
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Trade Mark No. 295662 מספר סימן

Application Date 23/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Online Ltd. שם: טבע אונליין בע"מ

Address: 73 Hayarkon, Bene Beraq, Israel כתובת : הירקון 73, בני ברק, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 46 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction and for increasing male potency; 
all included in class 5.                                   

תכשירים רוקחיים לטיפול בליקויים בתפקוד המיני והגברת האון 
הגברי, הנכללים כולם בסוג 5.                                            

                                        

ה' תמוז תשע"ז - 121729/06/2017



יוליה
YULLIA

Trade Mark No. 295800 מספר סימן

Application Date 27/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: yullia schools and beauty supplies ltd שם: יוליה סקולס אנד ביוטי ספלייס בע"מ

Address: 108 levinsky st, P.O.B. 59143, Tel Aviv - Yafo
, 6159002, Israel

כתובת : מרח' לוינסקי 108 תל אביב, מיקוד: 6699001, ת.ד. 
59143, תל אביב, 6159002, ישראל

חברה פרטית

Name: Yulya Cosmetics שם: יוליה טיפולים קוסמטיים בע"מ

Address: 43 Yermiyahu Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ירמיהו 43, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: nirit heim advocacy & arbitration

Address: 3 Regavim St., Ramat Hasharon, Israel

שם: נירית היים, עורכת דין ומגשרת

כתובת : רגבים 3, רמת השרון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Beauty education and training for the Cosmetology & 
Esthetics fields: Courses, workshops, and classes 
related to body care, nail care, facial & skin care, hair 
removal technics beauty, and cosmetics; all included 
in class 41.

בית ספר ללימוד ולאימון מקצועות הקוסמטיקה והיופי: קורסים 
סדנאות ושיעורים לגבי טיפוח הגוף, טיפוח ציפורניים, טיפוח 
הפנים והעור, טכניקות להסרת שיער, לימודי יופי וקוסמטיקה; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
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HUMAN XTENSIONS

Trade Mark No. 295805 מספר סימן

Application Date 09/04/2017 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 293422 חולק מ 293422

Ownersבעלים

Name: HUMAN EXTENSIONS LTD. שם: יומן אקסטנשנס בע"מ

Address: 45 Hamelacha St., Netanya, 4250574, Israel כתובת : רחוב המלאכה 45, נתניה, 4250574, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32,  רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments; surgical 
apparatus and instruments; medical apparatus, 
instruments and devices for use in the field of 
minimally invasive surgery; surgical apparatus, 
instruments and devices for use in the field of 
minimally invasive surgery; electrically-powered 
apparatus and instruments for use in surgical 
procedures; electromechanical apparatus and 
instruments for use in surgical procedures; 
electromechanical articulated surgical devices; 
electromechanical articulated surgical devices with 
integrated software; programmable 
electromechanical articulated surgical devices; 
electromechanical articulated surgical devices with 
automated data-collection, data-processing and 
reporting capabilities; electromechanical articulated 
surgical devices with wireless communications 
capabilities; handheld electromechanical articulated 
surgical devices; detachable surgical tools for use in 
connection with electromechanical articulated 
surgical devices; all included in Class 10. 

התקנים ומכשירים רפואיים; התקנים ומכשירים כירורגיים; 
התקנים, מכשירים ומתקנים רפואיים לשימוש בתחום של 
כירורגיה זעירה פולשנית; התקנים, מכשירים ומתקנים 
כירורגיים לשימוש בתחום של כירורגיה זעירה פולשנית; 

התקנים ומכשירים מופעלים חשמלית לשימוש בפרוצדורות 
כירורגיות; התקנים ומכשירים אלקטרומכניים לשימוש 

בפרוצדורות כירורגיות; מכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים 
המשמשים בכירורגיה; מכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים 

המשמשים בכירורגיה עם תוכנה משולבת; מכשירים 
ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה והניתנים 
לתכנות; מכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים 
בכירורגיה עם יכולות לאיסוף נתונים, עיבוד נתונים ודיווח; 

מכשירים ארטיקולריים אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה 
עם יכולות תקשורת אלחוטית; מכשירים ארטיקולריים 

אלקטרומכניים המוחזקים בכף היד המשמשים בכירורגיה; כלים 
כירורגיים נתיקים לשימוש עם מכשירים ארטיקולריים 

אלקטרומכניים המשמשים בכירורגיה; הנכללים כולם בסוג 10.  
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Trade Mark No. 295811 מספר סימן

Application Date 27/06/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Loops L.T.D. שם: לופס בע"מ

Address: 95 Hezel St., Tel Aviv, Israel כתובת : הרצל 95, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games; toys; magnetic sketching toys; all included in 
class 28.

משחקים; צעצועים; צעצועי ציור מגנטים; הנכללים כולם בסוג 
           .28
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.Journal" No")("יומן" מס' 07/2014

248136

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2017

272914

256483 259139 259936 259962 263577 264411 264659 265232 
266253 266566 266998 267011 267258 267593 267665 267669 
267698 267723 268387 268573 268812 269130 269324 269325 
269416 269451 269476 269571 270003 270209 270332 270412 
270497 270663 270681 270739 270770 270881 271204 271235 
271286 271441 271456 271493 271635 271652 271674 271744 
271829 271868 271995 272125 272150 272208 272219 272220 
272336 272402 272495 272510 272515 272532 272541 272564 
272565 272590 272606 272620 272637 272800 272964 272965 
272966 273061 273100 273149 273159 273189 273194 273207 
273224 273233 273241 273274 273288 273406 273459 273482 
273522 273622 273673 273716 273718 273731 273738 273764 
273766 273845 273846 273854 274032 274039 274066 274067 
274120 274161 274162 274168 274188 274202 274204 274262 
274314 274315 274417 274433 274456 274457 274508 274519 
274524 274531 274549 274639 274680 274736 274747 274749 
274754 274884 275021 275039 275050 275089 275090 275113 
275196 275205 275209 275212 275292 275293 275322 275325 
275369 275379 275386 275421 275422 275444 275447 275464 
275500 275503 275504 275505 275506 275507 275508 275514 
275520 275522 275523 275524 275525 275529 275530 275534 
275563 275590 275592 275596 275597 275606 275624 275625 
275635 275652 275697 275709 275716 275720 275738 275742 
275763 275767 275768 275779 275792 275812 275837 275841 
275844 275852 275882 275883 275893 275894 275895 275928 
275935 275944 275946 275947 275951 275959 276022 276036 
276057 276075 276077 276098 276105 276122 276131 276189 
276244 276304 276311 276331 276333 276359 276366 276371 
276412 276451 276508 276528 276540 276545 276546 276547 
276555 276575 276597 276604 276638 276643 276644 276661 
276703 276715 276746 276781 276886 276903 276936 276953 
276984 276994 277051 277060 277061 277062 277063 277080 
277160 277164 277171 277262 277376 277469 277473 277474 
277505 277518 277527 277581 277588 277604 277615 277637 
277642 277660 277667 277755 277781 277822 277823 278030 
278031 278082 278508 278541 278545 278552 278557 278671 
278674 278677 278678 278766 278779 278781 278782 278790 
278792 278794 278800 278802 278803 278804 278805 278883 
278887 278888 278889 278890 278893 278894 278898 278899 
278904 278908 278918 278920 278921 278924 278927 278932 
278934 278935 278941 279015 279017 279018 279019 279020 
279095 279096 279097 279100 279101 279103 279104 279107 
279108 279109 279110 279112 279117 279125 279126 279127 
279129 279134 279135 279137 279138 279139 279140 279142 
279145 279146 279151 279171 279178 279179 279180 279182 
279190 279195 279197 279198 279199 279204 279205 279208 
279214 279215 279217 279221 279222 279225 279237 279253 
279257 279258 279259 279261 279263 279265 279268 279270 
279271 279279 279280 279283 279284 279287 279290 279291 
279292 279295 279299 279300 279301 279304 279305 279307 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 02/2017

279324 279325 279326 279327 279328 279331 279334 279335 
279337 279345 279359 279363 279367 279370 279372 279374 
279376 279380 279385 279389 279404 279413 279416 279417 
279418 279419 279422 279423 279424 279425 279429 279430 
279432 279433 279436 279442 279443 279447 279448 279451 
279458 279459 279461 279463 279473 279474 279478 279479 
279481 279484 279486 279487 279490 279493 279494 279496 
279497 279498 279500 279501 279502 279503 279505 279506 
279507 279510 279511 279524 279526 279533 279538 279539 
279563 279573 279574 279575 279576 279578 279620 279621 
279622 279625 279626 279627 279630 279636 279637 279638 
279639 279640 279642 279649 279650 279654 279659 279660 
279661 279662 279663 279664 279665 279667 279669 279670 
279671 279672 279673 279675 279676 279677 279678 279681 
279684 279685 279686 279689 279690 279692 279695 279696 
279697 279698 279701 279703 279704 279707 279709 279710 
279711 279716 279719 279721 279722 279723 279729 279730 
279731 279734 279739 279740 279741 279742 279829 279832 
279839 279840 279841 279842 279846 279849 279850 279851 
279853 279856 279857 279858 279862 279863 279864 279865 
279866 279872 279874 279875 279878 279882 279887 279900 
279902 279904 279934 279936 279937 279938 279939 279941 
279942 279946 279947 279992 280068 280072 280073 280074 
280075 280085 280087 280089 280090 280091 280093 280094 
280098 280110 280114 280118 280119 280120 280122 280124 
280125 280126 280130 280148 280175 280179 280481 280521 
280523 280688 280689 280914 281226 281273 281300 281378 
281453 281558 281583 281619 281843 281934 282150 283192 
283604 284312 284353 285092 285152 285171 286350 288422 
289518 289983 290346 290349 290523 290606 290757 291177 
291199 291219 291333 291340 291438 291440 291449 291499 
291567 291570 291637 291638 291768 291782 291796 291798 
291799 291820 291821 291827 291913 291921 291922 291954 

291973 292106 292107 292193

105405

בן-עמי ושות', עו"פ

ת.ד. 94 ,   רחובות

Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Whistler Water Inc.

Burnaby British Columbia, V5A 2T4, Canada

P.O.B. 94 ,   Rehovot

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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105821

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

EBI, LLC ; (an Indiana Limited Liability Company)

New Jersey 07054, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

106048 106049

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

World Gym International IP, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Los Angeles, CA 90067, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

106318

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

TRESMONTES  LUCCHETTI S.A.

Providencia, Santiago, Chile

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

106547

רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

ת.ד. 12417 ,   הרצליה

Ron Klagsbald, Law Office

FINANCIERE BATTEUR S.A.

Herouville Saint Clair, France

P.O.B. 12417 ,   Herzelia
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107173

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Fluke Electronics Corporation ; (Washington 
Corporation)

Everett, Washington 98203, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

112998

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Taylor Fladgate & Yeatman (Malta) Limited

Ta'Xbiex, XBX 1091, Malta

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

124783 124784

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Fashion Television International S.A. ; (Limited Liability 
of Luxembourg)

L-1855 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

129317

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

THOMSON RESEARCH ASSOCIATES, INC.

Toronto, Ontario M3C 1Y9, Canada

P.O.B. 2273 ,   Rehovot
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134539

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Abbott Laboratories ; (Delaware Corporation)

Abbott Park, Illinois  , U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

135290 135293 135294 135295 136828 136831 136832 136834

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Extreme Sports Channel Ltd.

Sudbury, Suffolk, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

135290 135293 135294 135295 136828 136831 136832 136834

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

AMC Networks International Broadcasting Limited

London  NW6 6RG, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

157926

עוזרי לימור, עו"ד

יגאל אלון 88 ,   תל אביב

Ozery Limor, Adv.

Shibolim Adel Manufacturing and marketing of bakery 
products

שיבולים אדל ייצור ושיווק מוצרי מאפה בע"מ 

תל אביב-יפו, ישראל

88 Yigal Alon , Tel Aviv
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159263 200238 204290

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

6312 Steinhausen, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

165079 167179 169093

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Tokheim UK Ltd.

West Pitkerro Industrial Estate, United Kingdom

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

167195

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Olsen Holding GmbH 

22763 Hamburg, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

178553 178554

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

HDMI Licensing Administrator, Inc.  ; (Delaware 
Corporation)

San Jose California 95128, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

ה' תמוז תשע"ז - 122629/06/2017



186126

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

East Capital Explorer Licensing AB

SE-111 93 Stockholm, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

192204 192208 222667

צייגר ושות', עו"ד

מרכז עזריאלי, המגדל המשלוש, דרך מנחם בגין 132
 ,   תל אביב

Zeiger & Co., Adv.

B.B.B Restaurants Ltd.

בי.בי.בי מסעדות בע"מ

נתניה, ישראל

Azrieli Tower, 132 Menachem Begin Road , 
Tel Aviv

196319

מ. פירון ושות', עו"ד

מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2 ,   תל אביב

M. Firon and Co., Adv.

ROHDE & GRAHL GmbH

31595 Steyerberg, Germany

360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street , 
Ramat Gan

196542 196543

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Concentrate Manufacturing Company of Ireland 

Hamilton HM12, Bermuda

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ה' תמוז תשע"ז - 122729/06/2017



197327 197328

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

Compañía Bernal S.A.

C1049AAF City of Buenos Aires, Argentina

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

199931 199933 221027 221551 221552

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Garrett Thermal Systems Limited

Bracknell, Berkshire RG12 1EB, United Kingdom

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

200631 220139 221471 221476 234074

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

BioMarin Pharmaceutical Inc. ; (Delaware Corporation)

California 94949, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

200655

מטרי, מאירי ושות', עו"ד

בית גיבור ספורט, קומה 24 ,רחוב מנחם בגין 7 ,   
רמת גן

Matry, Meiri & Co Law Office

Asia Medical Center for Surgery and Interventional 
Medicine

אסיא מדיקל המרכז לכירוגיה ורפואה התערבותית

תל אביב, ישראל

Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St , Ramat Gan

ה' תמוז תשע"ז - 122829/06/2017



201974 201976

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

TDK-Micronas GmbH

79108 Freiburg, Germany

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

205411 205412 221825 238572

מרק בדנר, עו"ד

ת.ד. 7110 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

CAMELOT UK BIDCO LIMITED

London, EC1N 8JS, United Kingdom

P.O.B. 7110 ,   Tel Aviv

207084

גרשון - כרמלי, משרד עו"ד

רח' החילזון 12   ,   רמת גן

MEATOS MANAGEMENT COMPANY LTD 

מיתוס חברה לניהול בע"מ 

תל אביב, ישראל

 , 

217126 238406

מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law 
Offices,

Style River Israel Ltd.

סטייל ריבר ישראל בע"מ ; חברה פרטית

אשדוד, ישראל

16 Abba Hillel Silver Rd. , Ramat Gan

ה' תמוז תשע"ז - 122929/06/2017



2312 2340

מרק בדנר, עו"ד

ת.ד. 7110 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Border I.P. Limited

Carlisle, CA6 4SB, United Kingdom

P.O.B. 7110 ,   Tel Aviv

234175 234177 234190 234194 237448

Cinnabon LLC ; (Limited liability company Georgia) 

Atlanta GA 30342, U.S.A.

 , 

234742

LIMITED LIABILITY COMPANY "PREMIORI"

Kyivska oblast 09100, Ukraine

 , 

266755 267705

Bookmate Limited ; (Limited liability company Ireland)

Ennis, Co Clare V95 FD1V, Ireland

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123029/06/2017



237322 237445 237446 239384 240554

Association of International Certified Professional 
Accountants ; (non-profit corporation District of 

Columbia, USA)

New York NY 10036, U.S.A.

 , 

237853 238136

CHINA INFOTECH (Luxembourg) S.A.

L-1528 Luxembourg, Luxembourg

 , 

238436 238993 270634

BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED

CY-3030 Limassol, Cyprus

 , 

241647

SHENZHEN CRAVE COMMUNICATION CO., LTD ; 
(CHINA CORPORATION)

No. 83 DaBao Rd., 33 District, People's Republic of 
China

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123129/06/2017



241892

אהוד פורת, משרד עו"ד ונוטריון

שדרות שאול המלך 8 , בית אמות משפט  תל אביב

Ehud Porat & Co - Advocates & Notary

OLAM HABAIT LTD

עולם הבית בע"מ  ; עולם הבית בעמ

מעלה אדמים, ישראל

8 Shaul Hamelech Blavd , Amot Mishpat Bl  
Tel Aviv

246999

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Keshet Broadcasting Ltd.

שידורי קשת בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

247568

MONDOTTICA LIMITED ; (société à responsabilité 
limitée)

Rennie Hogg Road, United Kingdom

 , 

249891

Doniger Fashion Group B.V.

NL-1101 CA Amsterdam, Netherlands

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123229/06/2017



250930 251365

Roche Diagnostics GmbH ; (Germany Limited Liability 
Company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung))

68305 Mannheim, Germany

 , 

251932

Network One Holdings, L.L.C. ; Asset holding company 
District of Columbia, U.S.A

Washington, D.C. 20035, U.S.A.

 , 

253055

NANNI S.r.l.

I-33100 UDINE, Italy

 , 

253278 254224

"Neva Confectionary" Ltd.

RU-194156 Saint-Petersburg, Russian Federation

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123329/06/2017



254271

Samsung Electronics Co., Ltd. ; (Republic of Korea 
Corporation)

Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

 , 

254528

Northbay Pelagic Limited

Bristol, BS1 6TP, United Kingdom

 , 

255802 255807

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

THE UNITED STATES SHOE CORPORATION ; 
(Delaware Corporation)

New York 11050, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

255950

JIANGSU AUK AUTO PARTS CO., LTD. ; (Corporation 
of China)

No. 99 Qifeng West Road, Rucheng Town, People's 
Republic of China

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123429/06/2017



258959

Dr. Nigel Kellow

London W1G 6QJ, United Kingdom

 , 

259235

Live Analytics Inc.

Peterborough ON K9K 1P4, Canada

 , 

260507

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

SANOFI BIOTECHNOLOGY

75008 Paris, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

261778

בוסתנאי, עורכי-דין

מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21 ,   תל אביב

Bustanai, Law Offices

A.D.M. Mor Import Export & Trade Ltd.

א.ד.מ. מור יבוא יצוא ומסחר בע"מ 

תל אביב, ישראל

The Platinum Tower, 21 Haarbaa St. , Tel 
Aviv

ה' תמוז תשע"ז - 123529/06/2017



264099 264780

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

EVERYSIGHT LTD.

אבריסייט בע"מ ; חברה פרטית מוגבלת

חיפה, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

264164

BONSAII LIMITED ; (limited company China)

No. 1 Huangiin Road,Nancheng Street, People's 
Republic of China

 , 

265016

Nest Labs, Inc. ; (Delaware Corporation)

Palo Alto CA 94304, U.S.A.

 , 

266931

Sauflon CL Limited, ; (A limited company incorporated 
in England and Wales)

Segensworth North, United Kingdom

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123629/06/2017



267166

Signum International AG ; (Private limited company 
Switzerland) 

CH-6006 LUZERN, Switzerland

 , 

267598

פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - עו"ד

מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 41 ,   תל אביב

Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani - Law 
Offices

DAU-UP CLICKSMOB LTD 

דאו-אפ קליקסמוב בע"מ

תל אביב, ישראל

1 Azrieli Center, Round Tower, 41 Floor , Tel 
Aviv

267945 268202

Bose Products BV ; (The Netherlands private company 
with limited liability)

NL-1441 RG Purmerend, Netherlands

 , 

270592 272451

Just Now Limited ; (Private Limited Company United 
Kingdom)

Bromsgrove B60 3DJ, United Kingdom

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123729/06/2017



27068 141845

מרק בדנר, עו"ד

ת.ד. 7110 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

S-L Snacks National, LLC ; (North Carolina limited 
liability company)

Charlotte, North Carolina 28277, U.S.A.

P.O.B. 7110 ,   Tel Aviv

276124

NEWSMETER INC. ; (United States of America 
Corporation)

San Francisco, CA 94104, U.S.A.

 , 

276227

GUERLAIN SOCIETE ANONYME ; (France Société 
Anonyme)

F-75008 PARIS, France

 , 

276930

SYNEGIS BVBA

B-2040 Antwerpen, Belgium

 , 

ה' תמוז תשע"ז - 123829/06/2017



278001

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Wolf Steel Group Inc.

Ontario, L4M 0G8, Canada

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

279129 279433

ORVEDA LIMITED ; Société de droit britannique

Londres SW7, United Kingdom

 , 

280160

Lumity Life Holdings Limited ; (Limited company United 
Kingdom)

Cambrdige, Cambridgeshire CB1 2RE, United Kingdom

 , 

28157 47922 112920 112921 112922 234354

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Pentair Flow Control AG

CH-8200 Schaffhausen, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ה' תמוז תשע"ז - 123929/06/2017



293745

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. ; (Japan 
Corporation)

Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan

 , 

50599 71618 75928 80215 238738 246662

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Edgewell Personal Care Brands, LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

Shelton, Connecticut 06484, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

50776

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Niebaum-Coppola Estate Winery, L.P. ; (California 
Limited Partnership)

CA 94558, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

54040 54041

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

EUROCLEAR SA/NV ; (A Belgian Company)

1210 Brussels, Belgium

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

ה' תמוז תשע"ז - 124029/06/2017



54409

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ebel Watches S.A.

2502 Biel/Bienne, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

66674

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Body Glove IP Holdings LP ; (Delaware Limited 
Partnership)

New York, NY 10019, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

83955 83956 134521 134522 134523 134524 134525 134526

יגאל ארנון ושות', עו"ד

מרכז עזריאלי 5 ,   תל אביב-יפו

Yigal Arnon & Co., Advs

HIGH-Q GLOBAL LTD 

היי-קיו גלובאל בע"מ

גבעתיים, ישראל

5 Azrieli Center , Tel Aviv - Yafo

99688 111485

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Fiamm Energy Technology S.p.A.

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), Italy

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

העברת בעלות חלקית

PARTIAL CHANGE OF OWNERSHIP

ה' תמוז תשע"ז - 124129/06/2017



12371

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SKODA TRANSPORTATION a.s.

301 00 Plzen, Czech Republic

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

295166

SKODA AUTO a.s.

293 01 Mlada Boleslav, Czech Republic

Reinhold Cohn and Partnersריינהולד כהן ושותפיו

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv ת.ד. 13239 ,   תל אביב

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

259835

SONG WEN MING

322001 Zhejiang Province, People's Republic of China

 , 

295564

GUANGZHOU AOPIYA LEATHER INDUSTRIAL LLC ; 
(CHINA Limited Liability Company)

Guangdong Provine, People's Republic of China

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

ה' תמוז תשע"ז - 124229/06/2017



263159

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI 
MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.p.A. ; (ITALIE société par 

actions)

I-36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), Italy

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

295563

FIAMM COMPONENTI ACCESSORI -  F.C.A. S.p.A. ; 
(Société par actions)

I-36075 Montecchio Maggiore (VI), Italy

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

103741 103843 200811 200875

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bureau Veritas

104670 104671 111462 111463 111464 111465 111466 111467 
111468 111469

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Flextronics Corporation ; (Delaware Corporation)

ה' תמוז תשע"ז - 124329/06/2017



105405

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Whistler Water Inc.

106670

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SIDI SPORT s.r.l.

112867 128282 140751 170626 190082 190083 190084 190085 
191528 200153

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

קימברלי קלארק ישראל שיווק בע"מ

KIMBERLY CLARK ISRAEL MARKETING LTD

112920 112921 112922

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pentair Valves & Controls US LP ; (Delaware Limited Partnership)

122654

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MOLICOPI, S.L.

ה' תמוז תשע"ז - 124429/06/2017



129317

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

THOMSON RESEARCH ASSOCIATES, INC.

135290 135293 135294 135295 136828 136831 136832 136834

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Chellomedia Programming B.V.

135290 135293 135294 135295 136828 136831 136832 136834

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AMC Networks International Broadcasting Limited

13772 13929 14247

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Salzgitter Mannesmann GmbH

19624 57202

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

COMPO EXPERT GmbH

ה' תמוז תשע"ז - 124529/06/2017



203097 203098

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CEVA Logistics Headoffice B.V.

249158

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

"Edagum SM Rus" Limited Liability Company

255994 259162 271457

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Snap Inc. ; (Delaware Corporation)

261308

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Lumentum Switzerland AG ; (Aktiengesellschaft)

261948 262458

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

SUNY CELLULAR COMMUNICATION LTD 

ה' תמוז תשע"ז - 124629/06/2017



262509 263194 264140 264368 264616 265675 269079 269825 
280983 281014

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Tesla, Inc. ; (Delaware, United States Corporation)

267653

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

NIDEC LEROY-SOMER HOLDING ; (FRANCE Société anonyme)

272402

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Shipman Associates, LLC ; (Delaware, United States Corporation)

273777

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Kronoplus Limited ; (Limited Company Cyprus)

274212

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PERFORMANCE IN LIGHTING GMBH ; (a German Joint Stock Company).

ה' תמוז תשע"ז - 124729/06/2017



277567 277696 282038 282065

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Shipman Associates, LLC ; (Delaware, United States Corporation)

278001

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Wolf Steel Group Inc.

280781 281044

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Shipman Associates, LLC ; (United States Individual)

280798 281591 282033 282037 282067 282068

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Shipman Associates, LLC ; (Delaware, United States Corporation)

281302

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Shipman Associates, LLC ; (Delaware, United States CORPORATION)

ה' תמוז תשע"ז - 124829/06/2017



28157

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pentair Valves & Controls, LLC ; (Texas Limited Liability Company)

282246

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Shipman Associates, LLC ; (Delaware, United States Corporation)

284307

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מטיפיק בע"מ ; חברה פרטית

MATIFIC LTD

29544

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TERRAILLON

40320 40652 40653 40654 40655 40656 57011 96566 127885 
130606 147420 147421 147422 147423 147424 147425 147426 
154597 154598 154599 154600 154601 158273 164736 164737 
164738 164739 178740 178741 183873 183875 186379 186380 

235640 235645 239284 255504 255508

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ ; חברה פרטית

TADIRAN CONSUMER AND TECHNOLOGY PRODUCTS LTD

ה' תמוז תשע"ז - 124929/06/2017



44719 45009 45010 45012 45013 158888 158889

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Diamond Power International, LLC ; (Delaware Corporation)

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

105215

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BEL-RAY COMPANY, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

115036 130607 183945 183946 275294

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

שטראוס גרופ בע"מ ; חברה פרטית

STRAUSS GROUP LTD

143696 248370

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CASEN RECORDATI, S.L.

201974 201976

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TDK Magnetic Field Sensor Switzerland AG

ה' תמוז תשע"ז - 125029/06/2017



225669

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sempell GmbH

267622

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Chemring Sensors and Electronic Systems, Inc. ; (Virginia Corporation)

269520 269521 269522 269523 269524

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Edgewell Personal Care Brands, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

ה' תמוז תשע"ז - 125129/06/2017



שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

105821

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

EBI, LLC ; (an Indiana Limited Liability Company)

24715 24716 24717 24718 24720 34727 81783 81784 81785 
81786 85345 85346 85347 87274 87275 87276 89147 89148 

89149 126827 126828 126829 132222 132223 162517 162519 
190632 220940 220952 220968 224247 224314 231159 231160 

277627

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

28157

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pentair Valves & Controls, LLC ; (Texas Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

103843 103741 200811 200875

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc 
 92200 Neuilly-sur-Seine , France

104670 104671 111462 111463 111464 111465 111466 111467 111468 111469

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6201 America Center Drive, San Jose  
California, 95002 , U.S.A.

ה' תמוז תשע"ז - 125229/06/2017



105405

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3600 Bainbridge Avenue  Burnaby British 
Columbia, V5A 2T4 , Canada

106379 106380 106381

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

201 22 Malmö, P.O.B. 237  Östra Varvsgatan 
9A , 211 19 Malmö , Sweden

106670

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via dei Rizzi 2/A  31010 Maser (Treviso) , 
Italy

106676 109267 171250 232164 232165 232166 232167

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Cattori 3  6900 Paradiso , Switzerland

108790

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

960 Gateway, Burlington  Ontario, L7L 5K7 , 
Canada

12825 43813 122929

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ohlmüllerstr. 42  81541 München , Germany

134539

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

100 Abbott Park Road  Abbott Park, Illinois   , 
60064 , U.S.A.

ה' תמוז תשע"ז - 125329/06/2017



135290 135293 135294 135295 136828 136831 136832 136834

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

111 Salusbury Road  London  NW6 6RG , 
United Kingdom

16597 16598 49979 50453 53042 57538 83043 102780 102781 102855 112286 166162 166823 
196542 196543 197928 243908 243909 244047 272807 272808 272809

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street  
Hamilton HM12 , Bermuda

19624 57202

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kroegerweg 10  48155 Muenster , Germany

200089

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' סיני 30/1, ת.ד. 10404  יקנעם עילית , 
2069370 , ישראל

30/1 Sinai St., P.O.B. 10404  Yokneam illit  , 
2069370 , Israel

200507 200589 200594 200599 243103

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

24 Britton Street  London, EC1M 5UA , 
United Kingdom

201017

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5F., No. 322 Sec. 1 Neihu Rd.  Neihu Dist., 
Taipei City 11493 , Taiwan (Republic of 
China)

ה' תמוז תשע"ז - 125429/06/2017



201134

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Suite 2, Beechwood 57 Church Street  
Epsom, Surrey KT17 4PX , United Kingdom

201733 234211

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2801 80th Street, Kenosha  WI 53143 , 
U.S.A.

201738 201739

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2 RUE DU BOURDONNAIS, SILIC 1829   
LISSES 91018 EVRY CEDEX , France

201951

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 1 Place Costes Et Bellonte  92270 Bois 
Colombes , France

202141 202142

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

801 Montgomery Street, 4th Floor  San 
Francisco, California 94133 , U.S.A.

202183

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Austrasse 15  9495 Triesen , Liechtenstein

202440

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

74 Zone artisanale de Montvoisin  91400 
GOMETZ-LA-VILLE , France

ה' תמוז תשע"ז - 125529/06/2017



203097 203098

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Siriusdreef 20  2132WT Hoofddorp , 
Netherlands

203132

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

De Kleetlaan 5, Bus 11  B-1831 Brussels-
Diegem , Belgium

204069

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2708 Orchard [arkway, Suite 20  San Jose, 
California  95134 , U.S.A.

204447

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hoge Dijkje 2  7442AE Nijverdal , 
Netherlands

240175

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Gasstraße 18/Haus 3  22761 Hamburg, 
Germany

242501 250061

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye, NY 10580, U.S.A.

243309 244687 244688 254750 266415 266417 266418

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Ilan Ramon St.  Ness Ziona , 7403635 2רח' אילן רמון 2  נס ציונה , 7403635 , ישראל
Israel

ה' תמוז תשע"ז - 125629/06/2017



247163

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

65 rue La Boetie   F-75008 Paris, France

247616 253240 255012

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

900 E. Hamilton Ave., Suite 550  Campbell 
CA 95008, U.S.A.

249158

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

ul. Petrozavodskaya,28, bldg.4,compart. VI, 
room 2  RU-125475 Moscow, Russian 
Federation

250625

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Zugerstrasse 32  CH-6340 Baar, Switzerland

251326 251511 251512 280807

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

777 Third Avenue  New York NY 10017, 
U.S.A.

253634 253636

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

48 rue Albert Dhalenne  F-93400 SAINT-
OUEN , France

257871 257879

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10A, rue Henri Schnadt  L-2530 Luxembourg, 
Luxembourg

ה' תמוז תשע"ז - 125729/06/2017



258094 260193

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

VII Strada, 15 - Zona Industriale  I-35129 
PADOVA, Italy

265851

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Linnoitustie 6  FI-02600 Espoo, Finland

268429

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

65 rue La Boetie   F-75008 Paris, France

268970 269082 269087 269127 271374 275931

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye, NY 10580, U.S.A.

269130

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

67, Sejong-daero, Jung-gu   Seoul 
(Taepyung-ro 2-ka) , Republic of Korea

272402

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1000 Atlantic Ave Suite 100  Alameda CA 
94501, U.S.A.

272666

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Komorní Lhotka č.p. 27  CZ-739 53 Komorní 
Lhotka, Czech Republic

ה' תמוז תשע"ז - 125829/06/2017



272733 290139

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rothschild St.  Tel Aviv , 6578403 , Israel 45רח' רוטשילד 45  תל אביב , 6578403 , ישראל

272914

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

18-20 Amarousiou- Chalandriou street  GR-
151 23 Maroussi Attica, Greece

273581 276316

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

48 rue Albert Dhalenne  F-93400 SAINT-
OUEN, France

277400

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Husova 464, Frýdek-Místek  CZ-738 01 
Frýdek, Czech Republic

277567 277696 282038 282065

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1000 Atlantic Ave Suite 100  Alameda CA 
94501, U.S.A.

280175

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

88 boulevard Saint-Michel  25 avenue de 
l'Observatoire, F-75006 Paris, France

280781 281044

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1000 Atlantic Ave Suite 100  Alameda CA 
94501, U.S.A.

ה' תמוז תשע"ז - 125929/06/2017



280798 281591 282033 282037 282067 282068

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1000 Atlantic Ave Suite 100  Alameda CA 
94501, U.S.A.

281302

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1000 Atlantic Ave Suite 100  Alameda CA 
94501, U.S.A.

281777

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

163, Yangjaecheon-ro, Gangnam-gu  Seoul 
06302, Republic of Korea

282246

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1000 Atlantic Ave Suite 100  Alameda CA 
94501, U.S.A.

283688

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6F, HKUST SZ IER Bldg., No.9 Yuexing 1st 
Rd.  Hi-Tech Park (South) , Nanshan District, 
Shenzhen , 518057 Guangdong , People's 
Republic of China

284307

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Jabotinsky St.  Ramat Gan , 5252007 7רח' ז'בוטינסקי 7  רמת גן , 5252007 , ישראל
Israel

ה' תמוז תשע"ז - 126029/06/2017



291336

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , P.O.B. 2623  Rishon Leziyyon , 7512601ת.ד. 2623  ראשון לציון , 7512601 , ישראל
Israel

29544

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 rue Ernest Gouin  78290 CROISSY-SUR-
SEINE , France

35884 35885 49914 54315 112128 112131 114775 131256 171971 187376

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

VII Strada 15  35129 Padova , Italy

37157 39395 54442 54443 174410

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

8944 Mason Avenue  Chatsworth, California 
91311 , U.S.A.

39105 39106 39107 39108 41440 42790 42791 42792 47742 55554 55555 105812 137828

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Baarerstrasse 95  6300 Zug , Switzerland

46826 174220

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , David Navon St.  Magshimim , 5691000 19רח' דוד נבון 19  מגשימים , 5691000 , ישראל
Israel

46843 181799 194310 208261 208262 228088

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

33 Technology Drive  Irvine CA 92618 , 
U.S.A.

ה' תמוז תשע"ז - 126129/06/2017



54234 54237

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6655 Peachtree Dunwoody Road  Atlanta, 
Georgia , U.S.A.

54341 54638 56635 65304

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

13925 City Center Drive, Suite 200  Chino 
Hills, CA 91709 , U.S.A.

54699 54700

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Hasira Junction, Gas Station Paz  Hertzliaמחלף הסירה, תחנת דלק פז  הרצליה , ישראל
Israel

69390

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

One World Trade Center  New York , U.S.A.

ה' תמוז תשע"ז - 126229/06/2017



חידושים
RENEWALS

5594 13768 13769 13772 13828 13846 13928 13967 13977 28117 28842 28874 
28922 29070 29099 29101 29129 29130 29162 29174 29544 29679 29680 29681 
29682 54040 54041 54333 54386 54442 54464 54470 54471 54472 54473 54490 
54614 54617 54638 54656 54699 54700 54741 54767 54775 54853 54873 102499 
104183 104464 104465 104572 104960 105177 105178 105529 105553 105554 
105555 105556 105588 105610 105611 105612 105651 105688 105694 105695 
105704 105707 105709 105712 105714 105716 105812 105815 105816 105821 
105827 105828 105829 105851 105862 105866 105925 105937 105938 105939 
105944 105986 105987 106038 106048 106064 106079 106103 106126 106181 
106182 106183 106185 106186 106198 106199 106226 106227 106271 106310 
106311 106318 106373 106374 106380 106381 106397 106408 106424 106442 
106484 106533 106534 106564 106567 106569 106599 106615 106619 106646 
106676 106712 106724 106747 106759 106855 106920 106921 107007 107018 
107027 107028 107029 107060 107061 107062 107063 107064 107065 107074 
107100 107179 107192 107212 107265 107291 107292 107301 107313 107314 
107315 107316 107326 107344 107345 107346 107384 107421 107422 107462 
107472 107494 107497 107498 107501 107505 107522 107523 107591 107707 
107708 107709 195315 195319 195323 196131 196133 196319 196385 197327 
197328 198397 199569 199570 199571 199572 199573 199574 199575 199708 
199817 199850 199851 199852 200089 200147 200313 200334 200472 200491 
200735 200736 200737 200738 200808 200811 200821 200863 200864 200875 
200982 201001 201064 201134 201166 201180 201187 201188 201189 201190 
201191 201192 201226 201286 201287 201303 201314 201315 201316 201317 
201318 201319 201320 201321 201362 201392 201397 201405 201408 201409 
201412 201421 201424 201425 201502 201510 201534 201536 201537 201538 
201550 201551 201552 201562 201589 201590 201606 201611 201612 201640 
201644 201654 201661 201676 201677 201678 201679 201680 201681 201694 
201695 201696 201733 201739 201793 201794 201795 201796 201817 201826 
201827 201828 201829 201830 201831 201854 201855 201856 201857 201858 
201859 201870 201951 202000 202031 202032 202033 202034 202051 202052 
202053 202062 202063 202064 202065 202081 202090 202100 202104 202141 
202164 202183 202190 202191 202237 202239 202241 202303 202316 202317 
202329 202350 202358 202386 202389 202393 202408 202409 202410 202411 
202438 202440 202467 202473 202477 202478 202490 202491 202492 202493 
202501 202510 202516 202528 202542 202561 202562 202566 202574 202575 
202576 202577 202596 202644 202647 202648 202649 202652 202674 202675 
202676 202736 202747 202765 202766 202806 202810 202836 202837 202846 
202851 202862 202894 202895 202901 202926 202942 202984 202987 202989 
202990 202992 202995 202996 202997 202998 203006 203017 203022 203040 
203041 203049 203050 203064 203065 203074 203097 203098 203132 203152 
203153 203203 203341 203352 203358 203359 203382 203385 203393 203394 
203395 203420 203428 203461 203462 203470 203479 203482 203485 203517 
203518 203524 203528 203529 203547 203548 203549 203555 203576 203580 
203586 203587 203588 203599 203615 203620 203661 203666 203667 203668 
203669 203670 203671 203672 203673 203674 203675 203676 203677 203681 
203683 203692 203693 203732 203747 203751 203753 203755 203762 203763 
203786 203789 203790 203791 203794 203830 203871 203872 203873 203874 
203883 203886 203887 203894 203898 203907 203952 203954 203955 203983 
203984 203986 203987 203991 203996 204003 204069 204071 204073 204074 
204081 204091 204097 204105 204114 204155 204161 204179 204180 204181 
204182 204183 204184 204192 204193 204251 204252 204253 204254 204270 
204271 204279 204281 204282 204288 204302 204390 233451 234730 235043 
236023 236640 236799 237250 237474 238030 238851 238852 241662 241663 
242381 243274 246199 246200 246901 247267 247743 251745 251975 251976 
251980 252897 253726 254281 256146 257366 260573 268997 273224 287993

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

ה' תמוז תשע"ז - 126329/06/2017



13726 13739 13740 13765 13766 28731 28733 28734 28746 28748 28764 28775 
28787 28788 28806 28821 28825 28826 54365 54370 54380 54400 54402 54443 

54460 54463 54493 54494 105515 105516 105517 105551 105552 105557 105566 
105571 105574 105575 105578 105579 105580 105581 105583 105596 105597 
105598 105599 105600 105605 105606 105631 105632 105633 105634 105635 
105636 105642 105644 105645 105650 105652 105657 105659 105665 105666 
105667 105668 105669 105673 105677 105678 105686 105687 105698 105702 
105703 105708 105710 105713 105715 105719 105720 105721 105723 105725 
105726 105727 105728 105729 105749 105750 105760 105771 105772 105773 
105774 105779 105781 105782 105790 105794 105796 105799 105810 105811 
105812 105813 105814 105818 105819 105827 105851 105852 105853 105867 
105868 105879 105901 105903 105904 105905 105906 105918 105921 105953 
105958 105961 105966 105975 105978 105979 105981 105985 105989 105992 
106006 106016 106017 106018 106019 106020 106021 106022 106023 106024 
106039 106040 106041 106042 106043 106044 106048 106057 106058 106059 
106289 200148 200685 200686 200687 200688 200691 200705 200706 200712 
200713 200714 200715 200716 200717 200718 200719 200720 200724 200731 
200733 200734 200739 200740 200741 200742 200743 200744 200745 200746 
200747 200750 200751 200752 200753 200754 200756 200757 200759 200760 
200761 200762 200763 200764 200765 200766 200767 200768 200769 200771 
200772 200773 200778 200779 200782 200783 200784 200785 200786 200789 
200792 200798 200800 200801 200804 200808 200813 200814 200815 200816 
200817 200818 200824 200825 200826 200835 200836 200837 200838 200839 
200840 200841 200842 200843 200844 200845 200846 200849 200850 200851 
200854 200855 200856 200857 200858 200861 200862 200865 200868 200869 
200871 200876 200880 200902 200904 200906 200907 200908 200909 200910 
200911 200912 200913 200914 200915 200917 200918 200920 200921 200922 
200924 200926 200927 200928 200936 200937 200938 200941 200948 200949 
200951 200953 200954 200955 200956 200957 200958 200959 200960 200965 
200966 200967 200968 200970 200971 200972 200973 200974 200981 200983 
200984 200985 200987 200988 200990 200991 200997 201000 201001 201002 
201003 201004 201006 201007 201009 201010 201018 201029 201034 201044 
201046 201047 201048 201049 201050 201051 201052 201053 201054 201056 
201057 201060 201061 201062 201071 201077 201081 201082 201084 201085 
201090 201092 201093 201094 201095 201106 201107 201108 201110 201112 
201114 201115 201116 201117 201118 201120 201124 201125 201129 201130 
201131 201132 201133 201136 201141 201142 201143 201144 201152 201153 
201155 201156 201157 201158 201162 201164 201167 201168 201169 201170 
201177 201178 201179 201181 201182 201186 201194 201197 201198 201199 
201200 201201 201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 
201210 201212 201213 201214 201215 201216 201217 201219 201220 201221 
201227 201228 201229 201231 201232 201233 201234 201238 201239 201241 
201243 201247 201251 201256 201257 201259 201260 201261 201262 201263 
201264 201265 201266 201267 201268 201269 201270 201271 201272 201273 
201274 201275 201280 201283 201285 201288 201290 201296 201297 201299 
201300 201304 201309 201322 201323 201324 201325 201326 201327 201328 
201329 201330 201331 201332 201333 201334 201353 201354 201355 201356 
201357 201359 201363 201364 201365 201366 201367 201368 201369 201370 
201371 201372 201373 201375 201376 201377 201378 201379 201380 201381 
201382 201383 201387 201388 201389 201390 201391 201394 201395 201396 
201404 201406 201410 201415 201416 201417 201418 201419 201420 201421 
201422 201423 201426 201427 201428 201430 201431 201432 201435 201437 
201438 201439 201440 201441 201447 201448 201449 201450 201451 201453 
201454 201458 201461 201462 201466 201467 201470 201473 201475 201476 
201484 201492 201493 201495 201496 201497 201498 201499 201500 201501 
201503 201504 201507 201508 201509 201513 201516 201517 201519 201520 
201521 201523 201524 201525 201527 201528 201529 201530 201531 201532 
201533 201542 201543 201544 201546 201547 201548 201553 201554 201555 
201587 201591 201594 201595 201596 201600 201601 201602 201603 201605 
201607 201609 201610 201614 201616 201627 201635 201643 201646 201648 
201650 201653 201660 201666 201667 201673 201674 201675 201682 201683 
201684 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201789 201792 201802 

201803 201804 201805 201806 201807 201809 201810 201811 201814
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

5477 28023 28043 28049 28093 53308 53312 53333 53343 53386 53389 53397 
53425 53428 53430 53436 53437 53439 53441 53445 53446 53447 53459 85521 
102127 102134 102135 102166 102169 102178 102179 102185 102189 102193 
102196 102197 102199 102202 102203 102204 102206 102211 102221 102222 
102226 102227 102243 102244 102245 102246 102262 102277 102294 102298 
102300 102301 102304 102305 102318 102319 102320 102321 102322 102323 
102324 102325 102338 102348 102359 102360 102361 102364 102365 102366 
102367 102368 102370 102372 102387 102390 102393 102399 102407 102412 
102423 102424 102425 102426 102427 102428 102438 102442 102443 102447 
102461 102473 102474 102478 102481 102484 102496 102497 102507 102508 
102509 102510 102524 102535 102537 102538 102540 102541 102543 102549 
102553 102554 102558 102561 102563 102568 102570 102571 102582 195672 
195674 195675 195696 195697 195698 195699 195700 195701 195702 195703 
195704 195705 195706 195710 195764 195769 195770 195775 195776 195777 
195778 195780 195782 195797 195802 195803 195819 195820 195821 195822 
195823 195824 195825 195826 195827 195829 195837 195838 195842 195846 
195851 195865 195866 195880 195882 195884 195885 195891 195893 195897 
195907 195908 195910 195911 195912 195913 195914 195915 195924 195925 
195926 195927 195930 195931 195932 195935 195946 195951 195953 195954 
195955 195959 195960 195962 195966 195969 195972 195973 195974 195975 
195976 195977 195978 195979 195980 195991 195995 195996 195997 195998 
195999 196000 196001 196002 196003 196004 196005 196006 196007 196008 
196011 196013 196014 196015 196016 196017 196018 196019 196020 196021 
196022 196023 196024 196025 196026 196029 196030 196044 196045 196046 
196047 196050 196051 196053 196054 196057 196059 196060 196061 196062 
196063 196064 196066 196067 196068 196070 196071 196076 196077 196078 
196079 196081 196083 196085 196086 196087 196093 196095 196096 196101 
196102 196103 196104 196105 196106 196107 196108 196109 196110 196111 
196112 196113 196116 196120 196129 196148 196149 196150 196154 196155 
196156 196157 196158 196159 196160 196161 196162 196164 196166 196167 
196168 196169 196170 196171 196172 196173 196174 196175 196176 196177 
196178 196180 196188 196189 196190 196191 196192 196193 196194 196195 
196196 196197 196198 196199 196200 196201 196202 196209 196210 196211 
196212 196213 196214 196215 196216 196219 196220 196221 196223 196224 
196225 196226 196227 196229 196235 196241 196242 196243 196244 196245 
196246 196252 196255 196257 196261 196262 196263 196264 196265 196266 
196267 196268 196269 196274 196280 196282 196300 196301 196302 196303 
196304 196306 196307 196308 196310 196311 196316 196317 196320 196321 
196322 196323 196324 196325 196326 196327 196328 196329 196330 196331 
196336 196338 196339 196340 196344 196345 196346 196348 196351 196352 
196353 196354 196355 196357 196358 196360 196367 196368 196369 196370 
196376 196377 196381 196382 196386 196391 196392 196394 196396 196397 
196398 196399 196400 196402 196403 196404 196405 196408 196409 196410 
196411 196427 196428 196431 196432 196433 196434 196435 196436 196441 
196454 196455 196456 196457 196458 196460 196461 196462 196463 196464 
196465 196466 196467 196468 196469 196470 196473 196477 196478 196479 
196480 196481 196486 196492 196493 196494 196501 196502 196503 196504 
196505 196506 196509 196511 196512 196513 196517 196518 196520 196522 
196526 196527 196528 196529 196538 196539 196560 196561 196568 196569 
196571 196573 196574 196575 196578 196579 196580 196584 196585 196587 

196588 196589 196590 242201 243986
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

265098

Eyal Degani

אייל דגני

268164

G.M. Investment & Fashion Ltd.

ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

274115

C.T.S. LTD.

כ.צ.ט. בע"מ

32937

VDM Metals GmbH

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

194133 237178 256294 256874 257082 257938 259370 259835 260056 263698 
269582 270624 271090
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החזרה לתוקף של רישומים
RESTORATION OF THE VALIDITY OF REGISTRATIONS

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195315

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195316

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195317

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195318

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195319

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195320

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195321

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195322

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195323

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195324

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195325

 Gazit Globe Israel (Development)גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
Ltd

195326

שינויים ברשימת סחורות/שירותים

CHANGES OF THE LIST OF GOODS/SERVICES
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12371

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Vehicles, excluding passenger cars; apparatus for 
locomotion by land; parts thereof, excluding parts 
ofpassenger cars, and fittings and equipment 
therefor as far as included in class 12; excluding 
trolleybuses, automobiles, like trucks, trailers, 
vans and low-loading trailers, their parts, 
components and accessories; all included in class 
12

סוג: 12

כלי רכב, למעט מכוניות נוסעים; התקנים להעברה ביבשה; 
חלקים, למעט חלקים למכוניות נוסעים, ואביזרים וציוד 
עבורם הנכללים בסוג 12; למעט חשמליות, רכבים, כמו 
משאיות, נגררים, טנדרים ונגררים נמוכים להעמסה, 

חלקיהם, רכיביהם ואביזריהם; הנכללים כולם בסוג 12       
                                                                                
                                                                                

                                    
254535

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 36

Venture capital investment services; venture 
capital services, namely, providing financing to 
emerging and start-up companies; private equity 
investment services; private equity services, 
namely, financing services, structuring and 
participating in equity and debt financings, 
sourcing investments, identification of investors, 
advising on fund raising materials, identifying 
potential acquisitions and acquisition targets, 
advising on IPO planning and execution; 
investment banking services; raising and 
managing funds, namely, raising funds from 
institutional and individual investors and providing 
fund management services; capital investment 
services; publicly traded securities investment 
management services; financial management and 
administration of funds in the nature of investment 
funds and funds involving publicly traded 
securities.

סוג: 36

261455

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Hardwood plywood; hardwood veneer, plywood; 
wood, wood fiber and agrifiber composite 
products, namely, particleboard and medium-
density fiberboard.

סוג: 19

270077

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Batteries for electronic cigarettes; batteries for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco, chargers for electronic devices that are 
used for heating tobacco; USB chargers for 
electronic devices that are used for heating 
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car 
chargers for devices that are used for heating 
tobacco; battery chargers for electronic cigarettes.

סוג: 9
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270077

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids; apparatus for 
generating vapor.

סוג: 11

270077

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 34

Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches; tobacco sticks, 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; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitutes for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine-containing 
aerosol; oral vaporizing devices for use by 
smokers, tobacco products and tobacco 
substitutes; smokers' articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34; extinguishers for 
heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette 
cases.

סוג: 34

271215

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Non-metallic building materials, namely cement, 
concrete, mortar, stone, lime, gravel, gypsum, 
tiles, partitions, brick; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable non-metallic structures, namely 
modules, panels, precast columns and 
monuments not of metal; none of the 
aforementioned goods including laminated floor 
coverings, floor slabs (other than metal), floors 
(not of metal), resistant or vinyl floor coverings 
(not of metal), resistant or vinyl wall coverings (not 
of metal), parquet floor coverings and parquet 
floor boards.

סוג: 19
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272238

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Customer loyalty services, namely, incentive 
programs to promote frequent customer 
patronage through rewards given to customers.

סוג: 35

273400

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Tooth care preparations; oral hygiene 
preparations; baby lotions.

סוג: 3

273400

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

 veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; disinfectants and antiseptics; 
multi-vitamin preparations; organotherapy 
preparations; food for babies; beverages adapted 
for medicinal purposes; lozenges for 
pharmaceutical purposes; medicinal herbs; 
vitamin preparations; vitamin supplements; 
vitamin and mineral supplements; mineral food 
supplements; anti-oxidant food supplements; 
albumin dietary supplements; nutritional 
supplements; glucose dietary supplements; 
dietary and nutritional supplements; protein 
dietary supplements; mineral food supplements; 
propolis dietary supplements; yeast dietary 
supplements; casein dietary supplements; dietary 
supplements for animals; dietary supplements for 
infants; alginate dietary supplements; vitamin 
supplements for animals; protein supplements for 
animals; enzyme dietary supplements; lecithin 
dietary supplements; dietary supplements for 
humans; dietary and nutritional supplements; 
mineral dietary supplements for animals; royal 
jelly dietary supplements; flaxseed oil dietary 
supplements; flaxseed dietary supplements; 
health food supplements made principally of 
minerals; nutraceuticals for use as a dietary 
supplement; medicated supplements for 
foodstuffs for animals; herbal dietary supplements 
for persons special dietary requirements; vitamin 
drinks.

סוג: 5

277825

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Wine ; all included in class 33.

סוג: 33

יין ; הנכללים כולם בסוג 33.           
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בוצע איחוד תיקים
FILES CONSOLIDATION

105925 106048 106676 106747 201606 201612 201944 201970 202097 202329 
202367 202375 202990 203132 203265 203270 203341 204390 205656 205734 

206548

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

51821 51822 51823 57208 61677 61678 64454 67425 67426 69023 111579 
111704 113000 113001 113002 113695 115561 116855 116856 116857 118230 
118232 118234 118236 118238 122303 122304 122305 124905 177941 177955 
202211 204268 204269 221195 221196 229183 229185 236820 239186 275591

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

176796 176797 176798 176799 220229 220233 227311 227312 227313 227314 
228143 228144 228145 228146 229571 229572 229573 229574 229575 229576 

244198 257946 258310 258322

ביטול סוג טובין/שירותים
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS/SERVICES

252502

Class 3 - Perfumery products, soaps, cosmetics, essential oils.

272238

Class 39 - Travel reservation program.

272238

Class 43 - Hotels, resorts, temporary accommodation services.
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248136

סוג 29 - גבינה; שילובים של גבינה וקרקרים; ממרח גבינה; פירות מסוכרים; מוצרי חלב מלבד גלידה, חלב 
קפוא ופרוזן יוגורט; מטבלים; פירות יבשים; יוגורט לשתיה; ארוחות קפואות בהן בשר, דגים, עוף או ירקות; 
שימורי פירות; חטיפים מבוססים על פירות; ריבות; ג'לי; משקאות חלב עם תכולת חלב גבוה; בשרים; אגוזים  

מוכנים; חמאת בוטנים; צ'יפס; חטיפים המבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; חטיפי מיקס 
המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים מעובדים ו/או צימוקים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק.

Class 29 - Cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking yogurts; 
frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-
based snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts, 
prepared; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup 
mixes; sweetened yogurt; bases for making milkshakes.

248136

סוג 30 - כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; רכיבים העשוים מדגנים; מסטיק; עוגות; תערובות של עוגות; 
ממתקים; קישוטים לעוגה עשויים מממתקים; קטשופ; חטיפים מבוססים על דגנים; גומי לעיסה;שוקולד; 
משקאות מבוססים על שוקולד; משקאות מבוססים על קקאו; גביעים גלידה; ממתקים; עוגיות; חטיפים 

מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים וממותקים; ממתקים קפואים; ארוחות 
קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; דבש; גלידה; חלב קפוא; ליקריץ; מרשמלו; מיונז; מופין; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; מחבתיות; תערובת מחבתיות; פסטה; מאפים; סירופ למחבתיות; פאי; פיצה; 
פופקורן; בייגלה; חביצה; אורז; רולדה; רוטב לסלט; רטבים; שרבט; תבלינים; תה; טורטיות; אפיפית; קינוחי 

ג'לטין ממותקים; שוקולד חלב;

Class 30 - Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made from cereal; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; 
cones for ice cream; confectionery; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; 
pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles; gelatin desserts; chocolate milk.

248136

סוג 32 - מי שתיה; מים בטעמים; מיץ פירות; מיץ בטעמי פירות; מיצים המבוססים על רכז; לימונדה; פונץ'; 
משקאות שאינם אלכוהוליים שהם משקאות מוגזים; משקאות שאינם אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; 

שייקים; מים מוגזים; משקאות ספורט; רכז להכנת משקאות קלים; מים; מיץ ירקות. 

Class 32 - Drinking water; flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices.

בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

269691
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