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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9695101מיקוד 

 
 אין קבלת קהל. חגו חג ירבע. 13:30עד  08:30קבלת 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 24הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

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

 . לתקנות סימני המסחר 36בתקנה 

 

 30הוא  לסימנים שפורסמו ביומן זה האחרון להגשת התנגדויות מועדה
 .2018 אפרילל

 
 
 
 
 

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 ARTICLE 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. 

 

The deadline for filing an opposition to the registration of 
Trade Marks published hereinafter is April 30, 2018. 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 261846 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1188098 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 13/3993476 צרפת מספר: 13/3993476

Dated 27/03/2013 (Section 16) מיום 27/03/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, equipment and software for 
telecommunications and data processing; computers; 
computer peripherals; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; information and data 
transmission; communications by computer 
terminals; electronic messaging services; rental of 
telecommunication apparatus and equipment; 
telecommunication information; rental of access time 
to global computer networks; rental of access time to 
database server centers.

Class: 42 סוג: 42

Technical project studies and engineering services in 
the fields of telecommunications and data 
processing; design, updating, maintenance, 
installation and rental of software; rental of data 
processing apparatus and equipment.

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

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

France, 27/03/2013, No. 13 3 993 476 צרפת, 27/03/2013, מספר 476 993 3 13

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 148/152 route de la Reine, F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, 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. 265130 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1202470 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing; advertising, promotional and 
public relations services; brand evaluation and brand 
creation services; brand evaluation services; brand 
positioning; brand testing; brand strategy services; 
business management advisory services relating to 
franchising; event marketing services; business 
services relating to the provision of sponsorship; 
marketing and advertising media analysis services, 
marketing and advertising media management 
services; marketing and advertising consulting 
services in the media industry; media planning being 
media marketing and advertising strategy; media 
buying services; business representation of 
sportspeople, artists and celebrities; market 
research; business management, administration and 
consultancy services; recruitment services; opinion 
polls; business introduction services; business 
management of event hospitality services; arranging 
and conducting of commercial exhibitions and shows; 
advertising by mail order; compilation of direct 
mailing lists; compilation of mailing lists; direct mail 
advertising; marketing by mail; preparation of mailing 
lists; preparation of mailing lists for direct mail 
advertising services; direct marketing, market 
research by means of a computer database, 
telemarketing; statistical analysis and reporting; 
database management; information services 
(business); letter shop and direct mail services; 
information, research, evaluation and consultancy 
services relating to any of the aforesaid; research 
into consumer buying habits, patterns and trends; 
research into consumer buying motivation; corporate 
identity; corporate identity and brand development 
services; research, evaluation and consultancy 
services relating to any of the aforesaid.
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 Owners

Name: Brandopus LLP

Address: Devonshire House, 60 Goswell Road, London 
EC1M 7AD, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 41 סוג: 41

Organisation of shows and concerts; audio and video 
recording services; publishing; production of radio 
and of television programmes; electronic publication; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid.

Class: 42 סוג: 42

Design services; brand design services; graphic 
design services; website design services; computer 
aided design of video graphics; design of digital 
artwork, digital image manipulation; provision of 
websites relating to any of the aforesaid services; 
design, creation and maintenance of computer 
database systems; creating database software; 
research, evaluation and consultancy services 
relating to any of the aforesaid.

Class: 45 סוג: 45

Licensing services; legal services; exploitation of 
media rights; exploitation of film and animation rights; 
exploitation of music rights; exploitation of 
photographic production rights; exploitation of 
copyright for printed matter.
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דלק גז טבעי

Trade Mark No. 267249 מספר סימן

Application Date 30/07/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machinery and systems powered by gas, including 
energy systems powered by gas, such as liquefied 
petroleum gas and/or natural gas; Motors (except for 
land vehicles); All included in class 7.

מכונות ומערכות המופעלות על בסיס גז, לרבות מערכות 
אנרגיה המופעלות על בסיס גז, דוגמת גז פחמימני מעובה ו/או 
גז טבעי; מנועים (מלבד כלי רכב יבשתיים); הנכללים כולם בסוג 

                                                   .7

Class: 12 סוג: 12

Gas fueling systems, including liquefied petroleum 
gas and/or natural gas, which are installed in vehicles 
and/or other means of transportation; Motors for 
vehicles and/or other means of transportation; All 
included in class 12.

מערכות תדלוק בגז, לרבות גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי, 
המותקנות בכלי רכב ו/או אמצעי תחבורה נוספים; מנועים לכלי 
רכב ו/או אמצעי תחבורה נוספים; הנכללים כולם בסוג 12.       
                                                                                    

                                          

Class: 35 סוג: 35

Business management and administration for 
marketing and sales of machinery and systems 
powered by gas, including energy systems powered 
by gas and gas fueling systems, such as liquefied 
petroleum gas and/or natural gas; Business 
management and administration for marketing and 
sales of gases, including liquefied petroleum gas 
and/or natural gas, gas materials, gas products, 
fuels, fuel materials, fuel products, oils, oil materials, 
oil products, lubricants, lubricants products, urea and 
additives such as gas, fuel and oil additives; 
Business management and administration for gas 
fueling services for vehicles and/or other means of 
transportation, including liquefied petroleum gas 
and/or natural gas; Business management and 
administration for installation and construction 
services of systems powered by gas, including 
energy systems powered by gas and gas fueling 
systems, such as liquefied petroleum gas and/or 
natural gas; Business management and 
administration for construction services of gas fueling 
stations, including liquefied petroleum gas and/or 
natural gas; Marketing and sales services of 
machinery and systems powered by gas, including 
energy systems powered by gas and gas fueling 
systems, such as liquefied petroleum gas and/or 
natural gas; Marketing sales services of gases, 
including liquefied petroleum gas and/or natural gas, 
gas materials, gas products, fuels, fuel materials, fuel 
products, oils, oil materials, oil products, lubricants, 
lubricants products, urea and additives such as gas, 
fuel and oil additives; Advertising; Office functions; All 
included in class 35.

ניהול וטיפול בעסקים לשיווק ומכירת מכונות ומערכות 
המופעלות על בסיס גז, לרבות מערכות אנרגיה המופעלות על 
בסיס גז ומערכות לתדלוק בגז, דוגמת גז פחמימני מעובה ו/או 
גז טבעי; ניהול וטיפול בעסקים לשיווק, מכירת גזים, לרבות גז 
פחמימני מעובה ו/או גז טבעי, חומרי גז, מוצרי גז, דלקים, 

חומרי דלק, מוצרי דלק, שמנים, חומרי שמן, מוצרי שמן, שמני 
סיכה, מוצרי סיכה, אוריאה, ותוספים דוגמת תוספי גז, דלק 

ושמן; ניהול וטיפול בעסקים למתן שירותי תדלוק לכלי רכב ו/או 
אמצעי תחבורה נוספים בגז, לרבות גז פחמימני מעובה ו/או גז 
טבעי; ניהול וטיפול בעסקים למתן שירותי התקנת והקמת 
מערכות המופעלות על בסיס גז, לרבות מערכות אנרגיה 
המופעלות על בסיס גז ומערכות לתדלוק בגז, דוגמת גז 
פחמימני מעובה ו/או גז טבעי; ניהול וטיפול בעסקים למתן 

שירותי הקמת תחנות תדלוק בגז, לרבות גז פחמימני מעובה 
ו/או גז טבעי; שירותי שיווק ומכירה של מכונות ומערכות 

המופעלות על בסיס גז, לרבות מערכות אנרגיה המופעלות על 
בסיס גז ומערכות לתדלוק בגז, דוגמת גז פחמימני מעובה ו/או 
גז טבעי; שירותי שיווק ומכירה של גזים, לרבות גז פחמימני 
מעובה ו/או גז טבעי, חומרי גז, מוצרי גז, דלקים, חומרי דלק, 
מוצרי דלק, חומרי שמן, מוצרי שמן, שמנים, שמני סיכה, מוצרי 
סיכה, אוריאה, ותוספים דוגמת תוספי גז, דלק ושמן; פרסומות; 

פעולות משרדיות; הנכללים כולם בסוג 35.
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Ownersבעלים

Name: Delek Natural Gas Ltd. שם: דלק גז טבעי בע"מ

Address: 7 Giborey Israel St., Netanya, Israel כתובת : רח' גיבורי ישראל 7, נתניה, ישראל

חברה פרטית

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

Class: 37 סוג: 37

Gas fueling services for vehicles and/or other means 
of transportation, including liquefied petroleum gas 
and/or natural gas; Gas systems installation, 
maintenance and construction services for vehicles, 
other means of transportation, machinery and 
machine tools; Installation , maintenance and 
construction services for machinery and systems 
powered by gas, including energy systems powered 
by gas and gas fueling systems, such as liquefied 
petroleum gas and/or natural gas; Installation, 
maintenance and construction services for gas 
fueling stations, including liquefied petroleum gas 
and/or natural gas; building constructions; All 
included in class 37.

שירותי תדלוק כלי רכב ו/או אמצעי תחבורה נוספים בגז, לרבות 
גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי; שירותי התקנת, אחזקת 

והקמת מערכות גז, לרבות בכלי רכב, אמצעי תחבורה נוספים, 
מכונות וכלי מכונות; שירותי התקנת, אחזקת והקמת מערכות 

ומכונות המופעלות על בסיס גז, לרבות מערכות אנרגיה 
המופעלות על בסיס גז ומערכות לתדלוק בגז, דוגמת גז 

פחמימני מעובה ו/או גז טבעי; שירותי התקנת, אחזקת והקמת 
תחנות תדלוק בגז, לרבות גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי; 

הקמת מבנים; הנכללים כולם בסוג 37.
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Trade Mark No. 267666 מספר סימן

Application Date 05/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213108 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5271441 ארה"ב מספר: 5271441

Dated 22/08/2017 (Section 16) מיום 22/08/2017 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 5223432 ארה"ב מספר: 5223432

Dated 13/01/2017 (Section 16) מיום 13/01/2017 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 5223431 ארה"ב מספר: 5223431

Dated 13/01/2017 (Section 16) מיום 13/01/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and computer software for 
electronically trading futures, options, swaps, 
derivatives and other financial instruments; computer 
software that provides trade execution, settlement 
and trade confirmation capabilities, and provides 
access to financial information and financial market 
information; computer software for providing 
connectivity to a trading exchange.

Class: 36 סוג: 36

Financial exchange services; futures exchange 
services; provision of a financial exchange for the 
trading of futures, options, swaps, derivatives and 
other financial instruments; electronic financial 
trading services; financial clearing houses; financial 
services, namely, the trading of futures, options, 
swaps, derivatives and other financial instruments; 
provision of information and data concerning financial 
exchanges; providing financial information in the field 
of futures, commodities, currencies, financial 
instruments, trading, investments, companies, 
financial markets and stock pricing and indices; 
providing financial market information relating to the 
trading of futures, options, swaps, derivatives and 
other financial instruments and related trade 
execution, confirmation, clearing and settlement 
services and providing information related to such 
trades; financial information relating to market 
quotations, trading in financial instruments, including 
bids, offers, trade and sizes, execution, confirmation 
and supervision of clearing and settlement of 
financial instruments and financial information 
relating thereto; providing a financial market for 
trading of financial instruments.
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 Owners

Name: Cantor Fitzgerald Securities

Address: 110 East 59th Street, New York, NY 10022, 
U.S.A.

(New York, United States Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for accessing financial information 
and transacting and trading of futures, options, 
swaps, derivatives and other financial instruments; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for trade execution, trade 
settlement, and trade confirmation; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for connecting to a trading exchange and 
accessing financial information and financial market 
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., 05/09/2013, No. 86056299 ארה"ב, 05/09/2013, מספר 86056299

Class: 36 סוג: 36

U.S.A., 05/09/2013, No. 86056303 ארה"ב, 05/09/2013, מספר 86056303

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 05/09/2013, No. 86056307 ארה"ב, 05/09/2013, מספר 86056307

Class: 42 סוג: 42
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LIFE. TO THE FULLEST. 

Trade Mark No. 268446 מספר סימן

Application Date 21/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for prevention and 
treatment of allergies for human use; pharmaceutical 
products for prevention and treatment of asthma for 
human use; pharmaceutical products for prevention 
and treatment of respiratory diseases and disorders 
for human use; pharmaceutical products for 
prevention and treatment of gastrointestinal  
diseases and disorders for human use; 
pharmaceutical products for prevention and 
treatment  of cardiac and cardiovascular diseases 
and disorders for human use; pharmaceutical 
products  for prevention and treatment of cardio 
metabolic diseases and disorders for human use; 
pharmaceutical products for prevention and 
treatment of diseases and disorders of the central 
nervous system for human use; pharmaceutical 
products for prevention and treatment of 
psychological and psychiatric diseases and disorders 
for human use; pharmaceutical products for 
prevention and treatment of musculoskeletal 
disorders and diseases for human use, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical products for prevention and 
treatment of urogenital and gynecological disorders 
and diseases for human use; pharmaceutical 
products for prevention and treatment of reproductive 
disorders and diseases for human use;  
pharmaceutical products for prevention and 
treatment of hormonal disorders and diseases for 
human use; pharmaceutical products for prevention 
and treatment of diseases and disorders of the 
immune system for human use; pharmaceutical 
products for prevention and treatment of oncological 
disorders and disease for human use; 
pharmaceutical products for
the treatment of pain for human use ; medical 
reagents; infant formula, nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops

מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול באלרגיות לשימוש אנושי; 
מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול  באסטמה לשימוש אנושי; 
מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות בדרכי הנשימה 
והפרעות לשימוש  אנושי; מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול 
במחלות גסטרואינטסטינליות והפרעות לשימוש אנושי;  מוצרים 

פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם והפרעות 
לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים  למניעה וטיפול במחלות 
קרדיו מטבוליות והפרעות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים 

למניעה וטיפול
במחלות והפרעות במערכת העצבים המרכזית לשימוש אנושי; 
מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול  במחלות פסיכולוגיות 
ופסיכיאטריות והפרעות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים 
למניעה וטיפול  בהפרעות שרירים ושלד ומחלות לשימוש 

אנושי, כלומר מחלות של  רקמות חיבור, מחלות עצמות, מחלות 
 בעמוד השדרה, כאבי גב, שברים, נקעים, פציעות סחוס; 
מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול בהפרעות  אוגניטאליות 
וגינקולוגיות ומחלות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים 

למניעה וטיפול בהפרעות פוריות
ומחלות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול 
בהפרעות הורמונליות ומחלות לשימוש  אנושי; מוצרים 

פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות והפרעות של המערכת 
החיסונית לשימוש אנושי;  מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול 
בהפרעות אונקולוגיות ומחלות לשימוש אנושי; תרופות לטיפול  
בכאב לשימוש אנושי; מגיבים רפואיים; פורמולה לפעוטות, 
תוספים תזונתיים; מיתכונים לטיפול בעיניים; טיפות עיניים 
מסככות לעדשות מגע; טיפולים ותרכיבים לטיפול בעיניים, 

דהיינו טיפות עיניים.                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 1231/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments and parts and 
fittings therefor; laboratory apparatus and 
instruments and parts and fittings therefor; 
sequencers; spectrometers; sensors; biosensors; 
thermocyclers; desalters; sample preparation 
instruments; test and collection kits consisting of 
collection apparatus and laboratory devices; 
laboratory containers; computer hardware and 
software for laboratory and scientific apparatus and 
instruments; computer hardware and software for 
medical diagnostic apparatus and instruments; bio-
identification apparatus that enables identification, 
genotyping and characterization for analysis of 
nucleic acid sequences, nucleic acids, genetic 
materials, infectious agents and/or pathogens for 
scientific use; bead beaters; DNA preparation bead 
beating tubes; RNA preparation bead beating tubes; 
DNA preparation process tubes; RNA preparation 
process tubes; DNA preparation elution tubes; RNA 
preparation elution tubes; enzyme mix vials; enzyme 
mix tubes

התקנים ומכשירים לשימוש במדע וחלקים ומתאמים עבורם; 
מרצפים; ספקטרומטרים; חיישנים; ביו-חיישנים; מכשירי 
הגברת חומצות גרעין (תרמוסייקלר); מתפילים; מכשירים 

להכנת דוגמאות; ערכות בדיקה ואיסוף הכוללות התקן לאיסוף 
ומכשירי מעבדה; מכלים מעבדתיים; חומרות ותוכנות מחשב 
להתקנים ומכשירים מעבדתיים ומדעיים; חומרות ותוכנות 

מחשב להתקנים ומכשירים לאבחון רפואי; התקן לזיהוי ביולוגי 
המאפשר זיהוי, קביעת גנוטיפ ואפיון לשם ניתוח של רצפי 

חומצות גרעין, חומצות גרעין, חומרים גנטיים, גורמים מדבקים 
ו/או פתוגנים לשימוש מדעי; מקצפי חרוזים; מבחנות הקצפת 
חרוזים לתכשירי די-אן-איי; מבחנות הקצפת חרוזים לתכשירי 
אר-אן-איי; מבחנות לעיבוד תכשירי די-אן-איי; מבחנות לעיבוד 

תכשירי אר-אן-איי; מבחנות להשקעת תכשירי די-אן-איי; 
מבחנות להשקעת תכשירי אר-אן-איי; בקבוקוני תערובות 

אנזימים; מבחנות תערובות אנזימים.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments; 
medical diagnostic instruments; medical devices, 
namely an ophthalmic measurement system; devices 
for ophthalmic surgery

התקנים ומכשירים רפואיים וכירורגיים; כלים לאבחון רפואי; 
התקנים רפואיים, דהיינו מערכת למדידת עיניים; התקנים 

לניתוחים בעיניים.                                                             
                              

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, ניוזלטרים ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובלית, תוכניות אחריות תאגידים ונושאי 
בריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי קהילה 

וסביבה.                                                                         
                                                                              

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional products, namely, milk/yogurt/milk 
replacements-based soups and beverages; milk 
based shakes; milk-based or milk-substitution-based 
beverages for use as a healthy snack; protein-based 
nutrient-dense snack sticks that are made of 
fruit/vegetables/meat

מוצרי תזונה נוזליים דהיינו מרקים ומשקאות מבוססי 
חלב/יוגורט/תחליפי חלב; שייקים על בסיס  חלב; משקאות על 
בסיס חלב או תחליפי חלב לשימוש כחטיף בריא; מקלות 
חטיפים מבוססים על חלבון העשויים מפירות/ירקות/בשר, 

דחוסים בגורמי תזונה.                                                       
                                            

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs; promoting global citizenship 
and corporate social responsibility programs that 
promote innovation, science, access to health care, 
community involvement, safeguarding the 
environment, wellness and health

קידום מודעות ציבורית וסנגוריה בתחום הבריאות, תוכניות 
אזרחות גלובלית ואחריות חברתית של תאגידים;  קידום 
תוכניות אזרחות גלובלית ואחריות חברתית של תאגידים 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

בקהילה, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות.                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological research and 
development services; medical testing for diagnostic 
or treatment purposes and biomarker discovery 
services; providing technical support services 
regarding diagnostic laboratory instruments and 
systems

שירותי מחקר ופיתוח מדעיים וטכנולוגיים; בדיקות רפואיות 
למטרות אבחון או טיפול ושירותי גילוי סמנים ביולוגיים; אספקת 

שירותי תמיכה טכנית הנוגעים למכשירי ומערכות אבחון 
מעבדתי.                                                                         

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 1331/01/2018



 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: 44 סוג: 44

Providing medical and 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, global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לתוכניות אזרחות גלובלית 
ואחריות חברתית של תאגידים; אספקת  שירותי מידע בריאותי, 
דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים ומטופלים 
בנושאי תזונה, כלי דם, סכרת ואבחון וטיפול מולקולרי ואבחוני; 

אספקת מידע בנוגע לבריאות ושלומות, תוכניות אזרחות 
גלובליות ואחריות חברתית של תאגידים באמצעות אתר 

אינטרנט וכלי תקשורת חברתית.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 1431/01/2018



Trade Mark No. 268447 מספר סימן

Application Date 21/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for prevention and 
treatment of allergies for human use; pharmaceutical 
products for prevention and treatment of asthma for 
human use; pharmaceutical products for prevention 
and treatment of respiratory diseases and disorders 
for human use; pharmaceutical products for 
prevention and treatment of gastrointestinal diseases 
and disorders for human use; pharmaceutical 
products for prevention and treatment of cardiac and 
cardiovascular diseases and disorders for human 
use; pharmaceutical products for prevention and 
treatment of cardio metabolic diseases and disorders 
for human use; pharmaceutical products for 
prevention and treatment of diseases and disorders 
of the central nervous system for human use; 
pharmaceutical products for prevention and 
treatment of psychological and psychiatric diseases 
and disorders for human use; pharmaceutical 
products for prevention and treatment of 
musculoskeletal disorders and diseases for human 
use, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical products 
for prevention and treatment of urogenital and 
gynecological disorders and diseases for human use; 
pharmaceutical products for prevention and 
treatment of reproductive disorders and diseases for 
human use; pharmaceutical products for prevention 
and treatment of hormonal disorders and diseases 
for human use; pharmaceutical products for 
prevention and treatment of diseases and disorders 
of the immune system for human use; 
pharmaceutical products for prevention and 
treatment of oncological disorders and disease for 
human use; pharmaceutical products for
the treatment of pain for human use ; medical 
reagents; infant formula, nutritional supplements; 
ophthalmic formulations; lubricant eye drops for 
contact lenses; eye care treatments and 
preparations, namely eye drops.

מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול באלרגיות לשימוש אנושי; 
מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול באסטמה לשימוש אנושי; 
מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות בדרכי הנשימה 
והפרעות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול 
במחלות גסטרואינטסטינליות והפרעות לשימוש אנושי; מוצרים 
פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם והפרעות 
לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות 
קרדיו מטבוליות והפרעות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים 

למניעה וטיפול
במחלות והפרעות במערכת העצבים המרכזית לשימוש אנושי; 

מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות פסיכולוגיות 
ופסיכיאטריות והפרעות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים 

למניעה וטיפול בהפרעות שרירים ושלד ומחלות לשימוש אנושי, 
כלומר מחלות של רקמות חיבור, מחלות עצמות, מחלות בעמוד 

השדרה, כאבי גב, שברים, נקעים, פציעות סחוס; מוצרים 
פרמצבטיים למניעה וטיפול בהפרעות אוגניטאליות וגינקולוגיות 
ומחלות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול 

בהפרעות פוריות
ומחלות לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול 
בהפרעות הורמונליות ומחלות לשימוש אנושי; מוצרים 

פרמצבטיים למניעה וטיפול במחלות והפרעות של המערכת 
החיסונית לשימוש אנושי; מוצרים פרמצבטיים למניעה וטיפול 
בהפרעות אונקולוגיות ומחלות לשימוש אנושי; תרופות לטיפול 
בכאב לשימוש אנושי; מגיבים רפואיים; פורמולה לפעוטות, 
תוספים תזונתיים; מיתכונים לטיפול בעיניים; טיפות עיניים 
מסככות לעדשות מגע; טיפולים ותרכיבים לטיפול בעיניים, 

דהיינו טיפות עיניים.                                                          
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ו שבט תשע"ח - 1531/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments and parts and 
fittings therefor; laboratory apparatus and 
instruments and parts and fittings therefor; 
sequencers; spectrometers; sensors; biosensors; 
thermocyclers; desalters; sample preparation 
instruments; test and collection kits consisting of 
collection apparatus and laboratory devices; 
laboratory containers; computer hardware and 
software for laboratory and scientific apparatus and 
instruments; computer hardware and software for 
medical diagnostic apparatus and instruments; bio-
identification apparatus that enables identification, 
genotyping and characterization for analysis of 
nucleic acid sequences, nucleic acids, genetic 
materials, infectious agents and/or pathogens for 
scientific use; bead beaters; DNA preparation bead 
beating tubes; RNA preparation bead beating tubes; 
DNA preparation process tubes; RNA preparation 
process tubes; DNA preparation elution tubes; RNA 
preparation elution tubes; enzyme mix vials; enzyme 
mix tubes

התקנים ומכשירים לשימוש במדע וחלקים ומתאמים עבורם; 
מרצפים; ספקטרומטרים; חיישנים; ביו-חיישנים; מכשירי 
הגברת חומצות גרעין (תרמוסייקלר); מתפילים; מכשירים 

להכנת דוגמאות; ערכות בדיקה ואיסוף הכוללות התקן לאיסוף 
ומכשירי מעבדה; מכלים מעבדתיים; חומרות ותוכנות מחשב 
להתקנים ומכשירים מעבדתיים ומדעיים; חומרות ותוכנות 

מחשב להתקנים ומכשירים לאבחון רפואי; התקן לזיהוי ביולוגי 
המאפשר זיהוי, קביעת גנוטיפ ואפיון לשם ניתוח של רצפי 

חומצות גרעין, חומצות גרעין, חומרים גנטיים, גורמים מדבקים 
ו/או פתוגנים לשימוש מדעי; מקצפי חרוזים; מבחנות הקצפת 
חרוזים לתכשירי די-אן-איי; מבחנות הקצפת חרוזים לתכשירי 
אר-אן-איי; מבחנות לעיבוד תכשירי די-אן-איי; מבחנות לעיבוד 

תכשירי אר-אן-איי; מבחנות להשקעת תכשירי די-אן-איי; 
מבחנות להשקעת תכשירי אר-אן-איי; בקבוקוני תערובות 

אנזימים; מבחנות תערובות אנזימים.                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments; 
medical diagnostic instruments; medical devices, 
namely an ophthalmic measurement system; devices 
for ophthalmic surgery

התקנים ומכשירים רפואיים וכירורגיים; כלים לאבחון רפואי; 
התקנים רפואיים, דהיינו מערכת למדידת עיניים; התקנים 

לניתוחים בעיניים.                                                             
                                                                                     

                              

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, ניוזלטרים ופרסומים 
הנוגעים לאזרחות גלובלית, תוכניות אחריות תאגידים ונושאי 
בריאות, מצבים רפואיים, מוצרים וטיפולים, נושאי קהילה 

וסביבה.                                                                         
                                                                                  

Class: 29 סוג: 29

Liquid nutritional products, namely, milk/yogurt/milk 
replacements-based soups and beverages; milk 
based shakes; milk-based or milk-substitution-based 
beverages for use as a healthy snack; protein-based 
nutrient-dense snack sticks that are made of 
fruit/vegetables/meat

מוצרי תזונה נוזליים דהיינו מרקים ומשקאות מבוססי 
חלב/יוגורט/תחליפי חלב; שייקים על בסיס חלב; משקאות על 
בסיס חלב או תחליפי חלב לשימוש כחטיף בריא; מקלות 
חטיפים מבוססים על חלבון העשויים מפירות/ירקות/בשר, 

דחוסים בגורמי תזונה.                                                      
                                                    

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs; promoting global citizenship 
and corporate social responsibility programs that 
promote innovation, science, access to health care, 
community involvement, safeguarding the 
environment, wellness and health.

קידום מודעות ציבורית וסנגוריה בתחום הבריאות, תוכניות 
אזרחות גלובלית ואחריות חברתית של תאגידים; קידום 
תוכניות אזרחות גלובלית ואחריות חברתית של תאגידים 
המקדמות חדשנות, מדע, גישה לטיפולי בריאות, מעורבות 

בקהילה, שמירה על הסביבה, שלומות ובריאות.                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological research and 
development services; medical testing for diagnostic 
or treatment purposes and biomarker discovery 
services; providing technical support services 
regarding diagnostic laboratory instruments and 
systems

שירותי מחקר ופיתוח מדעיים וטכנולוגיים; בדיקות רפואיות 
למטרות אבחון או טיפול ושירותי גילוי סמנים ביולוגיים; אספקת 

שירותי תמיכה טכנית הנוגעים למכשירי ומערכות אבחון 
מעבדתי.                                                                         
                                                                                    

        

ט"ו שבט תשע"ח - 1631/01/2018



 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: 44 סוג: 44

Providing medical and 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, global 
citizenship and corporate social responsibility 
programs through a website and social media outlets.

אספקת מידע רפואי ותזונתי בנוגע לתוכניות אזרחות גלובלית 
ואחריות חברתית של תאגידים; אספקת שירותי מידע בריאותי, 
דהיינו, אספקת מידע לספקי שירותי בריאות, צרכנים ומטופלים 
בנושאי תזונה, כלי דם, סכרת ואבחון וטיפול מולקולרי ואבחוני; 

אספקת מידע בנוגע לבריאות ושלומות, תוכניות אזרחות 
גלובליות ואחריות חברתית של תאגידים באמצעות אתר 

אינטרנט וכלי תקשורת חברתית.                                          
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KIDKRAFT

Trade Mark No. 268725 מספר סימן

Application Date 07/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: KIDKRAFT, INC.

Address: 4630 Olin Road, Dallas, Texas 75244, 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: 20 סוג: 20

Children's furniture, namely, tables, table and chair 
sets, toy boxes, bookcases, chairs, benches; and 
children's furniture accessories, namely, wood 
objects in the shape of letters/numbers, stools, 
clothes poles for hanging clothes, wooden accessory 
organizers, wall shelves, toy boxes and mirrors; 
toddler beds; vanities; standing mirrors; bookends; 
upholstered chairs; upholstered loungers; storage 
units; desks; metal table and chair sets; step stools; 
lockers; side tables, toy caddies; rocking chairs; 
outdoor kid-size furniture; sandboxes.

ריהוט ילדים, דהיינו, שולחנות, מערכות שולחן וכסא, ארגזי 
צעצועים, כונניות ספרים, כסאות, ספסלים; אביזרי ריהוט 
ילדים, דהיינו, חפצי עץ בצורת אותיות/מספרים, שרפרפים, 
מוטות תלייה לבגדים לתליית בגדים, ארגוניות עץ לאביזרים, 
מדפי קיר, ארגזים ומראות צעצוע; מיטות ילדים; ארוניות; 

מראות עומדות; מחזיקי ספרים; כסאות מרופדים; כסאות נוח 
מרופדים; יחידות אחסון; מכתבות; מערכות שולחן וכסאות 

ממתכת; שרפרפי מדרגה; תאים ננעלים; שולחנות צד, עגלות 
צעצוע; כסאות נדנדה; ריהוט בגודל-לילדים לשימוש בחוץ; 

ארגזי חול.                                                                       
                                                  

Class: 28 סוג: 28

Children's toys, namely train sets, train tables, 
multiple activity tables, doll houses, doll house 
furniture, toys that resemble kitchen appliances, 
wooden doll furniture, rocking horses, soft plush toys, 
toy accessories, toy boxes, rocker motorcycles, 
pretend play kitchens, pretend play sets, pretend 
food sets, dolls, work benches, pretend vehicles, 
activity vehicles, wooden toddler toys namely bead 
mazes, shape sorters, activity cubes, block sets, 
push carts, Judaica toys, outdoor playhouses, play 
tents for pretend play.

צעצועי ילדים, דהיינו ערכות רכבת, שולחנות רכבת, שולחנות 
רבי פעילויות, בתי בובות, ריהוט בתי בובות, צעצועים המדמים 
יישומי מטבח, ריהוט בובות מעץ, סוסי נדנדה, צעצועי קטיפה 
רכים, אביזרי צעצוע, ארגזי צעצועים, אופנועי נדנדה, משחקי 
מטבח מדומה, ערכות משחק מדומה, ערכות מזון מדומה, 

בובות, שולחנות עבודה, רכבים מדומים, רכבי פעילות, צעצועי 
ילדים מעץ דהיינו מבוכי חרוזים, ממייני צורות, קוביות פעילות, 
ערכות בלוקים, עגלות דחיפה, צעצועי יודאיקה, בתי צעצוע 

לשימוש בחוץ, אוהלי משחק עבור משחק מדומה.                   
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

Wholesale distributorships, advertisement, 
commercial information, retail sales, business 
inquiries and sales promotion featuring children's 
toys, furniture and accessories.

זיכיונות הפצה סיטונאית, פרסום, מידע מסחרי, מכירות 
קמעונאיות, חקירה עסקית וקידום מכירות המציגים צעצועים, 
ריהוט ואביזרי ילדים.                                                        
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Trade Mark No. 269819 מספר סימן

Application Date 16/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222726 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fabio Quaranta

Address: Via Vittore Carpaccio, 60, I-00147 Rome, Italy

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.
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MAIL DROP

Trade Mark No. 270030 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 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 proiding 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;  modems;   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;  apparatus for data storage; 
magnetic data media; chips, discs and tapes bearing 
or for recording computer programs and software; 
facsimile machines; cameras; batteries; televisions; 
television receivers; television monitors; set top 
boxes; computer software;  global positioning system 
(GPS) computer software; computer software for 
travel and tourism, travel planning, navigation, travel 
route planning, geographic, destination, 
transportation and traffic information, driving and 
walking directions, customized mapping of locations, 
street atlas information, electronic map display, and 
destination information; computer software for 
creating, authoring, distributing, downloading, 
transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, data, graphics, images, audio, video, 
and other multimedia content, electronic publications, 
and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones, and 
handheld digital electronic devices; computer 
software to enable users to program and distribute 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב;  מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים אישיים; ארגוניות אלקטרוניות; 
פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים אלקטרוניים;  מכשירים 
אלקטרונים דיגיטליים הנישאים ביד ותוכנה הקשורה אליהם; 

מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים הנישאים ביד המסוגלים 
לספק גישה לאינטרנט ולשם שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות 
טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; 

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

המאפשרים למשתמש לעקוב אחר או לנהל מידע אישי; מכשור 
הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים 

אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי ונגני קלטות וידאו; מקליטי 
ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני מגוון דיסקים דיגיטליים; 
מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; רדיו, משדרי רדיו, 
ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; מגברי שמע; 
מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; אוזניות, 

אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים;  מודמים;  מנגנוני הוראה 
אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; כלים ומכשירי 

טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי (ג'י.פי.אס); 
טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, נתונים או 

דמויות; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת נתונים מגנטית; 
שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים תוכניות מחשב 
ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; טלוויזיות; מקלטי 
טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת מחשב;  תוכנת מחשב 
למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב לטיולים 
ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, גיאוגרפיה, 

יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה והליכה, מיפוי 
מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, תצוגת מפה 
אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב ליצירה, כתיבה, 
הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, גרפיקה, דמויות, 
שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים אלקטרוניים, 

ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, 
שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי 
וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם מחשבים, טלוויזיות, 
ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים, 

ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים הנישאים ביד; תוכנת מחשב 
המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, נתונים, 

גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים דרך 
מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 

ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן;  תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, מידע 
ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; ספרים, 
מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים אחרים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי נתונים; 
תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר אלקטרוני 
ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש במאגרי מידע 
מקוונים;  תוכנת סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי 
משתמש בצורה ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת 
מכונה או ניתנת לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה 
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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;   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;  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;  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; biometric identification 
apparatus; all included in class 9.

עם, כל הטובין האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, 
מטענים, רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 
ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשור לכל 
הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים או 
מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי ניווט; 
מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם עבור 

מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; סמני 
מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור סחורות;  
מכשירים וכלי שקילה; מודדים;  מכשירי מדידה; מכשירים  

וכלים אופטיים; גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; 
מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; חוטי להט מוליכי 
אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים לשליטה מרחוק על 
פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי אלקטרוליזה; מטפי 
כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות תעשייתיות; מכשור 
וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי שמש; סרטי 
אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; מגנטים 

דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי חשמל; 
מכשור זיהוי ביומטרי; 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, 26/05/2014, No. 64800 ג'מאייקה, 26/05/2014, מספר 64800

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל
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Trade Mark No. 270792 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227882 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

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

Class: 36 סוג: 36

Provident fund services; home banking; issuing of 
travelers' checks or credit cards; real estate 
estimates; financial management; real property 
management; financing services; financial analysis; 
raising or investing capital; financial consultancy; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate); 
fund investments.

Class: 38 סוג: 38

Information about telecommunications; 
communications by computer terminals or by fiber-
optic networks; electronic display services 
(telecommunications).

Class: 41 סוג: 41

Entertainment or education information; organization 
of competitions (education and entertainment); 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences or congresses; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
publication of electronic books and journals on-line; 
electronic desktop publishing.

ט"ו שבט תשע"ח - 2331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green 
(Pantone 350) and blue (Pantone 2728). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: MGEN (Mutuelle Générale de l'Education 
Nationale)

Address: 3 square Max-Hymans, F-75748 Paris Cedex 
15, France

(France Mutuelle sounise aux dispositions du Livre II du 
code de la mutualité)

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical assistance; hospital 
services; nursing homes; convalescence or rest 
homes; opticians' services; alternative medicine 
services.

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

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

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

France, 24/01/2014, No. 14/4063402 צרפת, 24/01/2014, מספר 14/4063402

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 2431/01/2018



Trade Mark No. 272058 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic conduit, tubing and pipe, namely, 
smooth wall plastic pipe for drainage applications; 
corrugated pipe, namely, perforated and non-
perforated plastic pipe for drainage applications; non-
metal pipe couplings; non-metal pipe couplers for use 
with plastic pipe; plastic drainage pipes for 
commercial and residential use along roadways; 
flexible plastic pipe, not of metal; non-metal fittings 
and couplings for plastic pipe; plastic corrugated pipe
and tubing with smooth interior using an integral 
gasket and bell coupler for draining systems, storm 
sewers, and sanitary sewers; flexible non-metal 
corrugated pipes for drainage and sewage purposes 
and fittings couplings therefor; polyethylene drainage 
and irrigation pipe; plastic pipes, tubing, and conduits 
for drainage purposes, and non-metal couplings 
therefor and fittings therefor, namely, wyes, tees, 
elbows, bends, plugs, adapters, and reducers,
excluding rubber and polymer hoses for agricultural 
use; corrugated plastic tubing and fittings therefor, 
namely, flexible plastic and silicone tubing used for 
transport of liquids and biologicals for use in the field 
of drainage, storm water, and sewage; plastic 
drainage and water management products, namely, 
smooth walled and corrugated plastic pipe and 
tubing, fittings, sump wells, distribution boxes, 
alternator valves, septic and sewage tanks, culverts, 
drain wells, and plastic tubing; plastic subsurface 
drainage and water retention and detention 
chambers and headers; non-metallic conduit, tubing, 
and pipe, more particularly corrugated plastic pipe 
with smooth inner wall for drainage applications; 
plastic corrugated pipe tubing with smooth interior 
using an integral bell coupler for drainage systems, 
storm sewers, and sanitary sewers; plastic pipes for 
sewer, drainage, and low pressure irrigation 
applications;
polyethylene pipe; fittings and related parts to service 
the polyethylene pipe, namely, lateral tap tee fitting 
connections being non-metal hose fittings and non-
metal flexible pipe fittings and connections to 
manholes

תעלות, צנרת וצינורות שאינן מתכתיים, דהיינו, צינור פלסטיק 
קיר חלק עבור יישומי ניקוז; צינור גלי,  דהיינו, צינור פלסטיק 
מחורר ולא מחורר עבור יישומי ניקוז; מצמדי צינורות שאינם 

ממתכת. תעלות, צנרת  וצינורות שאינם מתכתיים, דהיינו, צינור 
פלסטיק קיר חלק עבור יישומי ניקוז; צינור גלי, דהיינו, צינור 
פלסטיק מחורר ולא מחורר עבור יישומי ניקוז; מצמדי צינורות 
שאינם ממתכת; מצמדי צינורות שאינם  ממתכת לשימוש עם 
צינורות פלסטיק; צינורות ניקוז מפלסטיק לשימוש מסחרי וביתי 
לאורך כבישים;  צינור פלסטיק גמיש, שאינו ממתכת; מתאמים 
ומצמדים שאינם ממתכת לצינור פלסטיק; צינורות וצנרת  גליים 
מפלסטיק בעלי פנים חלק המשתמשים במצמד אטם ופעמון 
אינטגרלי למערכות ניקוז, ביובי סערה,  וביובים סניטריים; 
צינורות גליים גמישים שאינם ממתכת למטרות ניקוז וביוב 

ומתאמים ומצמדים  עבורם; צינור ניקוז והשקיה מפוליאתילן; 
צינורות, צנרת ותעלות פלסטיק למטרות ניקוז, ומתאמים  
שאינם ממתכת עבורם ומתאמים עבורם, דהיינו, מסעפי ווי, 

מסעפי טי, ברכיים, קשתות, פקקים,  מתאמים, ומצרים, למעט 
צינורות גומי ופולימר לשימוש חקלאי; צנרת גלית מפלסטיק 

ומתאמים עבורה,
דהיינו, צנרת גמישה מסיליקון ומפלסטיק המשמשת להעברת 
נוזלים וחומרים ביולוגיים לשימוש בתחום  הניקוז, מי סערה, 
וביוב; מוצרי ניקוז וניהול מים מפלסטיק, דהיינו, צינורות וצנרת 

חלקי-קירות וגליים  מפלסטיק, מתאמים, בורות שפכים, 
קופסאות מסעף, מגופי חילופין, בורות שפכים וביוב, תעלות, 
בורות  ניקוז, ותעלות פלסטיק; תאים ומאספים תת-קרקעיים 
מפלסטיק לניקוז ולאגירת מים ולאצירתם;  תעלות, צנרת 

וצינורות שאינם ממתכת, במיוחד צינורות גליים מפלסטיק בעלי 
קירות פנימיים חלקים  ליישום בניקוז; תעלות צינורות גליות 

מפלסטיק חלקות מבפנים המשתמשות במצמד פעמון אינטגרלי 
למערכות ניקוז, ביובי סערה, וביובים סניטריים; צינורות 
פלסטיק ליישום בביוב, ניקוז, והשקיה בלחץ  נמוך; צינור 
פוליאתילן; מתאמים וחלקים הקשורים לשירות לצינורות 
פוליאתילן, דהיינו, חיבורי מתאם  טי לברז רוחבי שהם 

מתאמים לצינורות שאינם ממתכת ומתאמים לצינורות גמישים 
שאינם ממתכת  וחיבורים לכוות כניסה (מאן-הול).                   
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 Owners

Name: Advanced Drainage Systems, Inc.

Address: 4640 Trueman Boulevard, Hilliard, 43026, Ohio, 
U.S.A.

a corporation of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic conduit, tubing, and pipe, namely 
smooth wall plastic pipe for drainage applications; 
corrugated pipe, namely, perforated and non-
perforated plastic pipe for drainage applications; 
corrugated plastic drainage tubing and fittings 
therefor; nonmetallic chambers for dispersing or 
collecting liquids within soil and granular materials in 
connection with sewage and storm water systems 
namely, non-metal in-ground storm water run-off 
basins; non-metal storm water treatment units for the 
purposes of storing storm water comprised primarily 
of non-metal in-ground storm water run-off basin 
chambers, pipes, and fittings and couplings therefor; 
risers, baffles, baffle plates, and weir
plates; rigid non-metal corrugated pipes and conduits 
for drainage and sewage purposes  and fittings and 
couplings therefor; non-metal drainage structures, 
namely removable catch basin inserts in the nature of 
storm water management devices in the nature of 
nonmetal catchment basins and non-metal detention 
basins in the nature of cisterns; nonmetallic 
construction materials, namely, surface drain basins 
and grates; non-metal drainage structures, namely, 
catch basin inserts.

תעלות, צנרת וצינורות שאינם ממתכת, דהיינו , צינור פלסטיק 
קיר חלק עבור יישומי ניקוז; צינור  גלי, דהיינו, צינור פלסטיק 
מחורר ולא מחורר עבור יישומי ניקוז; צנרת פלסטיק גלית 

ומתאמים  עבורה; תאים שאינם ממתכת לשם פיזור או איסוף 
נוזלים מתוך אדמה וחומרים גרעיניים (גרנולריים)  בהקשר עם 
מערכות מי סערה וביוב דהיינו, אגנים תת קרקעיים שאינם 
ממתכת למי-נגר מסערות; יחידות טיפול למי סערות שאינן 

ממתכת למטרת אגירת מי סערות המורכבות בעיקר מאגנים,  
צינורות, ומתאמים תת קרקעיים שאינם ממתכת ומצמדים 

עבורם; רצועות, חייצים, דיסקיות חיץ,  ודיסקיות סכר; צינורות 
ותעלות גליים קשיחים שאינם ממתכת למטרות ניקוז וביוב 

ומתאמים  ומצמדים עבורם; מבני ניקוז שאינם ממתכת, דהיינו 
מוספי אגני היקוות הניתנים להסרה בדמות  מתקנים לניהול מי 
סערות בדמות אגני היקוות שאינם ממתכת ואגני אצירה שאינם 

ממתכת בדמות בורות מים; חומרי בניה שאינם ממתכת, 
דהיינו, אגני ניקוז שטח ורשתות; מבני ניקוז שאינם ממתכת, 
דהיינו, מוספי אגני היקוות.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 2631/01/2018



Trade Mark No. 272210 מספר סימן

Application Date 13/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234518 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5301866 ארה"ב מספר: 5301866

Dated 03/10/2017 (Section 16) מיום 03/10/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Avenue, Norwalk CT 06856-4505, 
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: 9 סוג: 9

Downloadable software used for purchasing tickets 
and selecting routes in the field of mass transit 
ticketing and trip planning.

ט"ו שבט תשע"ח - 2731/01/2018



Trade Mark No. 272898 מספר סימן

Application Date 17/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238199 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SanDisk LLC

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

(Delaware Limited Liability 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: 9 סוג: 9

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

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

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

U.S.A., 17/04/2014, No. 86255419 ארה"ב, 17/04/2014, מספר 86255419

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 2831/01/2018



LUNA PETUNIA

Trade Mark No. 272917 מספר סימן

Application Date 05/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video game cartridges; computer game programs, 
cartridges and discs; downloadable computer game 
programs; interactive game programs; interactive 
game software; downloadable electronic game 
software for mobile devices, computer laptops and 
desktop computers, game consoles, and tablet 
computers; downloadable electronic game programs; 
electronic game software; protective carrying cases 
specifically adapted for wireless telephones, MP3 
players, digital cameras, personal digital assistants 
and handheld computers; cameras; digital cameras; 
prerecorded CDs and DVDs featuring animated 
entertainment for children and music; downloadable 
audio and video recordings; eyewear, namely, 
sunglasses, eyeglasses and ophthalmic frames and 
cases therefore; and eyewear accessories, namely, 
straps, neck cords and head straps which restrain 
eyewear from movement on a wearer; radios; 
microphones; binoculars; compasses; telescopes; 
decorative magnets; bicycle helmets; children's 
handheld electronic device adapted for use as an 
interactive eBook reader, video player and recorder, 
and video game player; tablet computers; children's 
tablet computer; parts and fittings for all of the 
aforesaid; all included in class 9.

מחסניות משחק וידאו; תוכניות משחק מחשב, מחסניות 
ודיסקים; תוכניות משחקי מחשב להורדה; תוכניות משחק 
אינטראקטיבי; תוכנת משחק אינטראקטיבי; תוכנות מחשב, 

אלקטרוניות הניתנות להורדה עבור מכשירים ניידים. מחשבים 
נישאים ומחשבים שולחניים. קונסולות מחשב. מחשבי טבלט; 
תוכניות משחק אלקטרוניים להורדה; תוכנת משחק אלקטרוני; 
מגנים התואמים במיוחד לטלפונים סלולאריים, נגני אם פ׳ 3, 
מצלמות דיגיטליות, מסייעים דיגיטליים אישיים ומחשבי כף-יד; 
מצלמות; מצלמות דיגיטליות; תקליטורים ודי !׳ ד• מוקלט מראש 
הכולל אנימציה בידור לילדים ומוסיקה; הקלטות אודיו ווידאו 
להורדה; משקפים, כלומר, משקפי שמש, משקפי ראיה, 

מסגרות אופטלמולוגיות וכיסויים עבורם; אביזרים למשקפיים, 
כלומר, רצועות, חוט• צוואר ורצועות לראש אשר מרסנים תזוזה 

של המשקפיים בעת הרכבת המשקף; רדיו; מיקרופונים; 
משקפות; מצפנים; טלסקופים; מגנטים דקורטיביים; קסדות 
לאופניים; מכשיר כף יד אלקטרוני לילדים, הותאם לשימוש 

בקורא ספרים אלקטרונים אינטראקטיבית, נגן וידאו מקליט, ונגן 
משחק וידאו; מחשבי טאבלט; מחשבי טאבלט לילדים; חלקים 
ואביזרים עבור כל הנ״ל; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; tricycles; small wagons for children; 
children's car seats; parts and fittings for all of the 
aforesaid; all included in class 12.

קורקינטים; אופניים; תלות אופן; עגלות קטנות לילדים; כסאות 
ילדים למכונית; ; חלקים ואביזרים עבור כל הנ"ל; הנכללים כולם 

בסוג 12.                                 

Class: 16 סוג: 16

Photographs; paint brushes; writing paper; stationery; 
paper party decorations; decorative paper 
centerpieces; paper napkins; paper party bags; paper 
table cloths; posters; printed certificates; children's 
activity books; binders; envelopes; printed invitations; 
memo pads; notebooks; coloring books; books 
featuring stories for children; pens and pencils; pen 
and pencil boxes and cases; erasers; markers; 
crayons; greeting cards and stickers; magazines 
featuring stories and activities for children; calendars; 
wrapping paper; paper cake decorations; all included 
in class 16

צילומים; מכחולים; נ״ד כתיבה; נ״ר מכתבים; קישוטים למסיבה 
מנייר; קישוטים מרכזיים מנייר; מפיות נ״ר; שקיות מסיבה 

מנייר; מפות שולחן מנייר; פוסטרים; תעודות מודפסות; ספרי 
פעילות לילדים; אוגדנים; מעטפות; הזמנות מודפסות; רפידות 
לכתיבה; מחברות; חוברות צביעה; ספרי סיפורים לילדים; עטים 
ועפרונות; תיבות וקופסאות לעטים ועפרונות; מחקים; מרקרים; 

עפרונות צבעוניים; כרטיסי ברכה ומדבקות; מגזינים עם 
סיפורים ופעילויות לילדים; לוחות שנה; נ״ר עטיפה; קישוטי 

עוגה מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                                     
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 18 סוג: 18

Animal skins, hides; Trunks and travelling bags; 
Umbrellas and parasols; Walking sticks; Whips, 
harness and saddlery; Bags; All purpose sport bags; 
athletic bags; backpacks; knapsacks; wallets; purses; 
tote bags; luggage; coin purses; parts and fittings for 
all of the aforesaid; all included in class 18

עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; מטריות, 
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ ואוכפים ; תיקים; 
תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי אתלטיקה; תרמילים; תיקי גף; 
ארנקים; ארנקים; תיק גדול לסחיבת חפצים; מזוודות; ארנקים 
למטבעות; חלקים ואביזרים עבור כל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 

                                                                     18

ט"ו שבט תשע"ח - 2931/01/2018



Class: 21 סוג: 21

Combs and sponges; Brushes (except paintbrushes 
and brushes for animals): Bath accessories, namely, 
soap dishes and toothbrush holders; toothbrushes; 
plates; cups; bowls; lunchboxes; thermal insulated 
containers for food or beverages; parts and fittings 
for all of the aforesaid; all included in class 21.

מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים ומברשות לבעלי 
חיים); אביזרי אמבטיה, כלומר, כלים לסבון ומחזיקים מברשת 
שיניים; מברשות שיניים; צלחות; כוסות; קערות; קופסאות 
אוכל; מיכלים איזותרמיים עבור מזון או משקאות; חלקים 

ואביזרים עבור כל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 21.                   
                                                                                    

  

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; Bed covers; Table covers; Bed sheets; 
blankets; comforters; towels; curtains; throws; parts 
and fittings for all of the aforesaid; all included in 
class 24

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה; כיסויי שולחן; סדינים; שמיכות; שמיכות פוך; מגבות; 

וילונות; כיסויי מיטה; חלקים ואביזרים עבור כל הנ"ל; הנכללים 
כולם בסוג 24                                                                 

  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; 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; hosiery, socks, tights, knee-highs, slipper 
socks, leg warmers, novelty socks; gloves; mittens; 
bowties; belts for clothing; and Halloween costumes; 
parts and fittings for all of the aforesaid; all included 
in class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; חליפות לחימום; חליפות 
ג'וגינג; חליפות טרנינג; מכנסי טרנינג; חולצות טרנינג; חליפות 
גוף; בגדי שחיה; בגדי ים; בגדי כיסוי לחוף ולרחצה; מכנסי 
כושר; עליוניות; חולצות; חולצות; פיג'מה; גלימות; צעיפים; 

חולצות ספורט; חולצות-טי; חולצות סריג; חולצות פולו; אפודות; 
סוודרים; ווסטים; גופיות; אוברולים; בגדי משחק לילדים; 

מקטורנים; מעילים; ז'אקטים; מעילים עמידים ברוח; מעילי עור; 
הנעלה ספורטיבית; מגפיים; נעלי בית; הלבשת לילה; הלבשה 
לבית, ביגוד תחתון, לבנים, תחתונים; תחתוני בוקסר; גופיות; 
כובעים; כיסוי ראש; מוצרי גרביים, גרביים, גרביונים, גרבי ברך, 
גרבי נעל, מחממי רגליים, גרביים אופנתיים; כפפות; כפפות; 
עניבת פרפר; חגורות לבגדים; תלבושות ליל כל הקדושים; 

חלקים ואביזרים עבור כל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 25           
                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 3031/01/2018



Class: 28 סוג: 28

Toys, games, playthings, and 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; children's play cosmetics; 
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; 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 moldings 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; ride-on toys; toy bows and 
arrows; knee pads for athletic use; elbow pads for 
athletic use; talking toys; parts and fittings for all of 
the aforesaid; all included in class 28.

צעצועים, משחקים, צעצועים, ומוצרי ספורט, דהיינו, לוחות 
כדורסל; קטנועים צעצוע; סקייטבורדים ותיקים לסקייטבורד; 

דמויות משחק גמישות ואביזרים עבורן; דמויות פעולה ואביזרים 
עבורן; משחקי לוח במשא ספורט; כדורים, דהיינו, כדורים 
למשחקים; כדורי סל; כדורים למשחקים; כדורי גומי; כדורים 
ספורט; כדורי גומאוויר לפעולה; סטים של חישוקים צעצוע; 

קופות צעצוע; שעונים צעצוע; צעצועי אמבטיה; פעלולון צעצוע 
לילדים; תכסיסי קסמים צעצוע; אקדחי מים צעצועים; צעצועים 
עם מנגנון מילוי; צעצועים ללחיצה ; חבלי קפיצה; ביריות קלע; 
מכשיר קשר צעצוע; משחקי מיומנות פעולה; בובות מדברות; 

צעצוע צפייה בתלת-ממדי וסלילים; משחקי לוח; משחקי קלפים; 
יחידות יד עבור משחקים אלקטרוניים; מכונות נפרדות למשחקי 
וידאו ותוכניות הנמכרות כיחידה אחת; ציוד למשחק אלקטרוני 
עם פונקציה של שעון; מכונות יד למשחק אל סי די; שולחנות 
משחק מופעלים על ידי מטבע ושאינו מופעלים על ידי מטבע; 

מכונות פינבול ומשחקים דמוי פינבול; פאזלים; חידות 
מניפולטיבית; צעצועי פעולה מכניים; צעצועי פעולה מופעלים 
על סוללות; מריונטות; בובות; ערכות משחק לבובות; בגדי 

בובה; תלבושות לבובה; קוסמטיקת משחקים לילדים; משחקים 
של משחק תפקידים; ערכות משחק פעולה של קליעה למטרה 
הכוללות אקדחי צעצוע, חיצי יניקה צעצוע ולוח מטרה; כלי נשק 
צעצוע; רובי התזה; עפיפונים; מוצרי מסיבה מפלסטיק שהם 

צעצועים קטנים ורעשנים; בלונים; צעצועים ממולאים ומקטיפה; 
דמויות משחק מלטקס ללחיצה; צעצועים מוסיקליים; צעצועי 
אמבטיה מתנפחים; צעצועי שחיה ומתנפחים לנסיעה; כלי רכב 
צעצוע; כלי רכב צעצוע רובוטיים שמשנים צורה;  צעצועי נסיעה 
לא מוטוריים; בריכות שחייה מתנפחות צעצוע; בתים למשחק 
ואוהלי משחק צעצוע; גלשנים, התקני ציפה לוח בעיטה, לוחות 
גוף ורצועות עבורם למטרות בילוי; ארגז׳ חול צעצוע וצעצועים 
למשחק בחול; מזחלות שלג, מזחלות, צלחות שלג ולוחות לשלג 
למטרת פנאי; אבני בנייה צעצוע; מוביילים לילדים; קישוטי עץ 
חג מולד שאינם ממתקים ואינם מוארים; ערכות אמנות צעצוע 
הכוללות תבניות פיסול ותבניות פיסול להכנת דמויות משחק 
צעצוע; מודלים מפלסטיק לדמויות משחק; דיסקים מעופפים; 
חיות מחמד צעצוע; גולות; יו יו; ומשחקי קלפים; כובעי מסיבה 

מנייר; מתקן משחקים המותאם עבור שימוש עם מקלטי 
טלוויזיה; צעצועים שניתן לרכב עליהם; קשתות וחצים צעצוע; 

מגיני ברכיים לשימוש ספורטיבי; מגיני מרפקים לשימוש 
ספורטיבי; צעצועים מדברים; חלקים ואביזרים עבור כל הנ"ל 

הנכללים כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 3131/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, the production and 
distribution of ongoing television programs in the field 
of children's entertainment; on-line entertainment 
services offered over a worldwide communication 
network, namely, providing a website featuring non-
downloadable video and audio clips, games, 
information relating to television programs, and other 
multimedia materials relating to television programs; 
entertainment services, namely, live performances 
and personal appearances by characters associated 
with television programs; entertainment services, 
namely, conception, creation, production, and 
presentation of theatrical performances; conception, 
creation, production, distribution and presentation of 
audio-visual works; production of multimedia 
theatrical performances; arranging and conducting 
special events for social entertainment purposes; 
information and advisory services related to the 
aforesaid; information and advisory services related 
to the aforesaid services provided online from a 
computer database or the Internet; information and 
advisory services related to the aforesaid services 
provided over a telecommunications network; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה 
שוטפות בתחום של בידור לילדים; שירותי בידור מקוונים 

המוצעים ברשת תקשורת ברחבי העולם, דהיינו, אספקת אתר 
אינטרנט ובו קטעי וידיאו ואודיו שאינם ניתנים להורדה, 

משחקים, מידע אודות תוכניות טלוויזיה, וחומרי מולטימדיה 
אחרים הנוגעים לתוכניות טלוויזיה; שירותי בידור, דהיינו, 

הופעות חיות והופעות של דמויות המשויכות לתוכניות טלוויזיה; 
שירותי בידור, דהיינו, קונספציה, יצירה, הפקה, הפצה והצגה 
של מופעי תיאטרון; קונספציה, יצירה, הפקה, הפצה והצגה של 
יצירות אורקוליות; הפקת מופעי תיאטרון מולטימדיה; סידור 
וניהול של אירועים מיוחדים למטרות בידור חברתי; מידע 
ושירותי ייעוץ הקשורים לכל הנ"ל;  מידע ושירותי ייעוץ 

הקשורים לכל הנ"ל מקוונים ומסופקים ממסד נתונים של מחשב 
או מהאינטרנט; מידע ושירותי ייעוץ הקשורים לכל השירותים 
הנ"ל המסופקים באמצעות רשת תקשורת; הנכללים כולם בסוג 

.41
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

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

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

European Union, 08/09/2014, No. 013237921 האיחוד האירופי, 08/09/2014, מספר 013237921

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 3231/01/2018



 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

ט"ו שבט תשע"ח - 3331/01/2018



Trade Mark No. 272962 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark consists of a three-dimensional 
configuration of a "V"-shaped ridge molded into the 
top of a protective helmet and headgear, the shape 
of the helmet is not part of the mark.

הסימן מורכב מתצורה תלת ממדית של דוגמה בולטת בצורת " 
V" על חלקו העליון של קסדת מגן, צורת הקסדה אינה חלק 

מסימן המסחר.

 Owners

Name: MSA Technology, LLC

Address: 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry 
Township, Pennsylvania 16066, U.S.A.

(Pennsylvania Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective headgear, namely, safety hats and safety 
caps; all included in class 9.

כיסוי ראש מגן, כלומר כובעי מגן וכומתות מגן; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                     

ט"ו שבט תשע"ח - 3431/01/2018



Trade Mark No. 273111 מספר סימן

Application Date 15/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOGLA KIMBERLY LIMITED שם: חוגלה קימברלי בע"מ

Address: 10 Karlibach Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב קרליבך 10, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hila Biton, Adv.

Address: Zrifin P.O.B, P.O.B. 231, Ramle, 72101, Tel 
Aviv - Ramle Rd, Israel

שם: הילה ביטון, עו"ד

כתובת : מחסני הסוכנות צריפין, ת.ד. 231, רמלה, 72101, דרך 
ת"א-רמלה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Absorption products for adults and babies, diapers 
and diaper pants for adults and babies, disposable 
underwear and feminie hygienie  products; all 
included in class 5.

מוצרי ספיגה למבוגרים ותינוקות, חיתולים ומכנסונים למבוגרים 
ותינוקות , תחתונים חד פעמיים, מוצרי היגיינה נשית.             
                                                                                    

                          

ט"ו שבט תשע"ח - 3531/01/2018



Trade Mark No. 273325 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 3 D VISION LTD שם: טרי די ויז'ן בע"מ

Address: 8 DAVID HAHAMI, Tel Aviv, 6777808, Israel כתובת : חכמי דוד 8, תל אביב, 6777808, 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: 42 סוג: 42

Services of design, construction, building and 
designing websites; design and development  
services, namely, development services of 
technological solutions, software development 
services, web hosting services and content 
management services, visual communication design, 
graphic design services; graphic and architectural 
simulations design services using computer software; 
computer services, namely, design services and 
development services of three dimensional movies, 
pictures, motion pictures with sound, audio and visual 
aids; Creative services, namely, design and 
development of computer software and consulting 
services related thereto; design of animated 
websites; design services of websites for marketing 
and advertising purposes; design services of graphic 
illustration services for others; design services of 
customized multimedia products for educational, 
marketing, training, demonstrational, presentation, 
architectural, engineering and development 
purposes; design services of multimedia products in 
the form of applications of computer graphics and 
website hosting services for the exchange of 
graphics, images, text, computer simulations, 
architectural simulations, marketing and promotional 
videos between the parties, all in class 42 .

שירותי תכנון, בניית, הקמת ועיצוב אתרי אינטרנט; שירותי 
עיצוב ופיתוח, כלומר, שירותי פיתוח פתרונות טכנולוגים, 

שירותי פיתוח תוכנה, שירותי אירוח אתרים ושירותי ניהול תוכן, 
עיצוב תקשורת חזותית, שירותי עיצוב גרפי; שירותי עיצוב 
הדמיות גרפיות ואדריכליות באמצעות תוכנת מחשב; שירותי 
מחשוב, כלומר, שירותי עיצוב ושירותי פיתוח של סרטי תלת 
מימד, תמונות, סרטים המלווים בשמע, אודיו ועזרי הדמיה 

ויזואלית; שירותי קריאטיב, כלומר, עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב 
וייעוץ בתחומים אלה; עיצוב אתרי אינטרנט מונפשים 

(אנימציה); שירותי עיצוב של אתרי אינטרנט למטרות שיווק 
ופרסום; שירותי עיצוב עזרים להמחשה גרפית לאחרים; שירותי 
עיצוב של מוצרי מולטימדיה בהתאמה אישית למטרות חינוך, 
שיווק, הדרכה, הדגמה, הצגה, ייעוץ, למטרות אדריכליות, 
למטרות הנדסיות ולמטרות פיתוח; שירותי עיצוב של מוצרי 

מולטימדיה בצורה של יישומי גרפיקה ממוחשבת ושירותי אירוח 
אתרי אינטרנט להעברת גרפיקה, תמונות, טקסט, הדמיות 
ממוחשבות, הדמיות אדריכליות או סרטי שיווק ותדמית בין 

הצדדים, הכל בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ו שבט תשע"ח - 3631/01/2018



GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA

Trade Mark No. 273662 מספר סימן

Application Date 03/04/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1753235 אוסטרליה מספר: 1753235

Dated 05/03/2015 (Section 16) מיום 05/03/2015 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 3731/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Providing sales and market reports to the order 
and/or specification of others; providing general 
business information concerning sales, size and 
position of businesses; conducting marketing studies 
and surveys; providing business information services 
pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers; computerized marketing 
consulting services rendered to businesses, namely, 
providing information that identify corporate lines of 
business and relationships between national and 
international companies; providing demographic 
information on different businesses in specific 
geographic areas, preparation of lists of companies 
for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational 
and risk level; business consultancy services; 
advertising services; cross-price analysis; business 
appraisals; business management assistance; 
business investigation; business and commercial 
information services; marketing services; information 
and data compiling and analyzing relating to 
business management; distribution of publicity 
materials, namely, flyers, prospectuses, and 
brochures; business consultation services in the field 
of customer service to improve sales person 
effectiveness; Providing business information in the 
field of general company profiles including financial 
data, trade payments, years in business, company 
size as well as sales and employee information; 
providing predictive business information regarding a 
company's future; business risk assessment 
services, namely, providing an on-line business 
assessment tool in the nature of an online business 
profile for providing insight into health of companies; 
assigning and supplying identification numbers for 
use by business enterprises for the purpose of 
facilitating the automation of the payment of accounts 
payable and other business purposes and the 
obtaining of business statistics and information; 
mailing lists preparation services; collection and 
dissemination of information on individuals for 
general business, sales and marketing purposes; 
Providing business information in regard to business 
suppliers in the field of business profiles and analysis 
of suppliers, supplier evaluations, supplier 
management information, information on product 
availability and offerings, and supplier operation 
information; supply management services, namely, 
procurement and purchasing management in the field 
of suppliers, product supply, ongoing supply based 
optimization for the benefit of others; business 
services, namely, business information, advice and 
consultation in the field of supply lifecycle 
management processes, and functional needs in the 
area of information management; all included in class 
35.

אספקת דו"חות מכירות ושוק לפי הזמנה ו/או המפרט של 
אחרים; אספקת מידע עסקי כללי בנוגע למכירות, גודל ומיקום 
של עסקים; עריכת מחקרי שיווק וסקרים; אספקת שירותי מידע 
עסקי הנוגע לשיווק, שדות דמוגרפיים וסטטיסטיים; אספקת 
מידע מכירות ושיווק הנוגע לקהילה עסקית על פי דרישה של 
לקוחות; שירותי ייעוץ שיווק ממוחשבים שניתנו לעסקים, שהם, 
אספקת מידע שמזהה קווים אירגוניים של עסק ויחסים בין 

חברות לאומיות ובינלאומיות; אספקת מידע דמוגרפי על עסקים 
שונים באזורים גיאוגרפיים מסוימים, הכנת רשימות של חברות 
עבור אחרים; הערכה של ספקי סחורות ושירותים בכל הקשור 
למימון, תיפעול ורמת סיכון כלליים; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי 
פרסום; ניתוח מחיר צולב; הערכות עסק; סיוע לניהול עסקי; 
חקירה עסקית; שירותי מידע עסקי ומסחרי; שירותי שיווק; 
קיבוץ מידע ונתונים הנוגעים לניהול עסקי; הפצה של חומרי 
פרסום, שהם, פליירים, פרוספקטים, וחוברות; שירותי ייעוץ 
עסקי בתחום של שירות לקוחות כדי לשפר את יעילות אנשי 
המכירות; אספקת מידע עסקי בתחום של פרופיל חברה כללי 
כולל נתונים פיננסיים, תשלומי סחר, שנים בעסק, גודל החברה 
כמו גם מכירות ומידע על עובדים; אספקת מידע עסקי חזוי לגבי 

העתיד של חברה; שירותי הערכת סיכונים עסקיים, שהם, 
אספקת כלי להערכת עסק מקוונת בצורת פרופיל עסק מקוון 
לאספקת תובנת בריאות של חברה; הקצאה ואספקת מספרי 
זיהוי לשימוש על ידי ארגונים עסקיים לצורך קידום אוטומציה 
של תשלום חשבונות לתשלום ומטרות עסקיות אחרות וקבלה 
של נתונים סטטיסטיים ומידע; שירותי הכנת רשימות דואר; 
איסוף והפצה של מידע על אנשים למטרות עסקים, מכירות 
ושיווק כלליים; אספקת מידע עסקי בכל הקשור לספקי עסקים 
בתחום של פרופילים עסקיים וניתוח של ספקים, הערכות ספק, 
מידע ניהול ספק, מידע על זמינות מוצר והנפקות, ומידע פעולת 
ספק; שירותי ניהול אספקה, שהם, רכש וניהול רכש בתחום של 
ספקים, אספקת מוצר, אופטימיזציה המבוססת על אספקה 
שוטפת לטובת אחרים; שירותים עסקיים, שהם, מידע עסקי, 
ליווי וייעוץ בתחום של תהליכי ניהול מחזור חיים של אספקה, 
וצרכים פונקציונליים בתחום של ניהול מידע; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 3831/01/2018



 Owners

Name: DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.

Address: 103  JFK Parkway, Short Hills, NJ 07078, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Class: 36 סוג: 36

Providing financial information on credit and 
collections of businesses; furnishing credit rating 
reports; preparing financial reports for others 
including collecting and reporting credit, sales, 
financial and credit and financial analysis; collection 
agency services; providing credit recovery and 
collection services; providing credit rating and 
financial reporting and analysis; providing financial 
credit history information services; credit risk 
analysis; online credit services, namely, providing 
online credit reports; business credit risk information 
services; financial research; all included in class 36.

אספקת מידע פיננסי על אשראי וגבייה של עסקים; המצאת 
דוחות דירוג אשראי; הכנת דוחות פיננסיים לאחרים כולל גבייה 
ודיווח אשראי, מכירות, ניתוח פיננסי ואשראי ופיננסי; שירותי 
סוכנות גבייה; אספקת שירותי התאוששות אשראי וגבייה; 
אספקת דירוג אשראי ודיווח וניתוח פיננסי; אספקת שירותי 
מידע על היסטוריית אשראי פיננסית; ניתוח סיכון אשראי; 

שירותי אשראי מקוונים, שהם, אספקת דוחות אשראי מקוונים; 
שירותי מידע על סיכון אשראי עסקי; מחקר פיננסי; הנכללים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

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

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

U.S.A., 19/02/2015, No. 86/539982 ארה"ב, 19/02/2015, מספר 86/539982

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ט"ו שבט תשע"ח - 3931/01/2018



Trade Mark No. 273789 מספר סימן

Application Date 13/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1218582 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3669721 ארה"ב מספר: 3669721

Dated 18/08/2009 (Section 16) מיום 18/08/2009 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Ford, Thomas, C.

Address: 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, c/o Shapiro 
& Company, C.P.A., Los Angeles CA 90069, U.S.A.

(United States INDIVIDUAL)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Fragrances for personal use.

ט"ו שבט תשע"ח - 4031/01/2018



Trade Mark No. 273945 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; פריטי עישון; 
הנכללים כולם בסוג 34                                                     

  

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

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

Azerbaijan, 24/10/2014, No. 201431508 אזרביגאן, 24/10/2014, מספר 201431508

Class: 34 סוג: 34

ט"ו שבט תשע"ח - 4131/01/2018



Trade Mark No. 274169 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244028 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 0001656535 איטליה מספר: 0001656535

Dated 23/11/2015 (Section 16) מיום 23/11/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ALBERTO ASPESI & C. S.P.A.

Address: Corso Venezia, 14, I-20121 MILANO, Italy

(Italy Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses, wallets, pocket wallets, handbags, luggage, 
key cases, business card cases, change purses, 
backpacks, attache cases and briefcases; leather, 
unworked leather or semi-worked leather, bands of 
leather, leather twist; umbrellas; sticks; clothing for 
pets.

Class: 25 סוג: 25

clothing for men and women, shoes and hats

ט"ו שבט תשע"ח - 4231/01/2018



Trade Mark No. 274645 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246943 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SECRET SPOT S.L.

Address: Antic Camí Ral de València, 38, Local 20, E-
08860 Castelldefels, Spain

(España Sociedad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Flip flops, produced in Brazil.

ט"ו שבט תשע"ח - 4331/01/2018



Trade Mark No. 274673 מספר סימן

Application Date 15/05/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5330116 ארה"ב מספר: 5330116

Dated 07/11/2017 (Section 16) מיום 07/11/2017 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 5307519 ארה"ב מספר: 5307519

Dated 10/10/2017 (Section 16) מיום 10/10/2017 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images; blank magnetic data carriers; 
blank computer discs; calculating machines and data 
processing equipment; computers; house mark for 
business, enterprise and information technology (IT) 
computer software; data processing apparatus; 
computer hardware; computer, Internet and network 
servers; computer networking and computer 
communications hardware; computer network 
routers, electrical controllers, switches and wireless 
access point devices; computer storage hardware; 
computer storage servers; computer storage area 
network (SAN) servers; computer network-attached 
storage (NAS) hardware; computer and computer 
communications hardware for storage area networks; 
disk backup hardware, namely, backup drives for 
computers; disk drives; disk drive arrays and 
enclosures; RAID (redundant array of independent 
disks) controllers; host bus adapters; data storage 
systems comprising computer hardware, computer 
peripherals and operating system software; 
integrated IT systems comprising converged 
computer, computer storage and computer 
networking hardware and software; modular IT 
systems comprising computer hardware and software 
for data processing, data storage, computer 
networking, supplying power and internal computer 
cooling; computer peripherals; magnetic tape units 
for computers; blank tapes for storage of computer 
data; memory chips; semiconductors; printed circuit 
boards; integrated circuits; electronic components for 
computers; computer operating software; computer 
operating systems; network access server operating 
software; computer software for administration of 
computer networks; downloadable cloud software for 
use in cloud infrastructure management; database 
management software; software for use in electronic 
storage of data; virtualization software, namely, 
software for virtualization of computers, computer 
hardware, computer software, servers, computer 
networks and data storage; computer software for 
configuration, provisioning, deployment, control and 
management of computers, computer servers and 
data storage devices; software for computer network 

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי 
נתונים מגנטיים ריקים; דיסקים ריקים למחשב; מכונות חישוב 
וציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; סימני בית לתוכנות מחשב 

עסקיות, ארגונייות וטכנולוגיות מידע; התקנים לעיבוד נתונים; 
חומרת מחשב; שרתי מחשב, אינטרנט ושרתי רשת; חומרת 
רשתות מחשבים ותקשורת מחשבים; נתבי (רַאּוטֶרים) רשתות 
מחשבים, בקרי חשמל, מתגים והתקני נקודות גישה אלחוטיות; 
חומרת אחסון; שרתי אחסון; שרתי רשת אזור אחסון (אס איי 
אן); חומרת אחסון על הרשת  (אן איי אס); חומרת מחשבים 
וחומרת תקשורת מחשבים עבור רשתות אזור אחסון; חומרה 
לגיבוי דיסקים, דהיינו, כונני גיבוי עבור מחשבים; כונני דיסק; 
מערכי ומארזי כונני דיסק; בקרי רייד - RAID (מערך יתיר של 
דיסקים עצמאיים); מתאמי אפיקים מארחים; מערכות אחסון 
נתונים הכוללות חומרת מחשב, ציוד היקפי למחשב ותוכנות 
מערכת הפעלה; מערכות טכנולוגיית מידע (איי טי) משולבות 
הכוללות, חומרת ותוכנות מחשב, חומרת ותוכנות אחסון 

ורשתות מחשבים אחודות; מערכות טכנולוגיית מידע (איי טי) 
מודולריות הכוללות חומרת ותוכנות מחשב לעיבוד נתונים, 

אחסון נתונים, לרשתות מחשבים, לאספקת חשמל וקירור פנימי 
למחשבים; ציוד היקפי למחשב; יחידות סרטים מגנטיים 

למחשבים; סרטים ריקים לאחסון נתוני מחשב; שבבי זיכרון; 
מוליכים למחצה; מעגלים מודפסים; מעגלים משולבים; רכיבים 

אלקטרוניים למחשבים; תוכנות הפעלת מחשב; מערכות 
הפעלת מחשב; תוכנות הפעלה לשרתי גישת רשת; תוכנות 
מחשב לניהול רשתות מחשבים; תוכנות ענן הניתנות להורדה 
לשימוש בניהול תשתיות ענן; תוכנות לניהול בסיס נתונים; 
תוכנות לשימוש באחסון אלקטרוני של נתונים; תוכנות 

וירטואליזציה, דהיינו, תוכנות לווירטואליזציה של מחשבים, 
חומרת מחשב, תוכנות מחשב, שרתים, רשתות מחשבים 

ואחסון נתונים; תוכנות מחשב לתצורה, אספקה, פריסה, בקרה 
וניהול מחשבים, שרתי מחשבים והתקני אחסון נתונים; תוכנות 

להפעלה, ניהול ואוטומציה של רשתות מחשבים; תוכנות 
לרשתות מוגדרות תוכנה; תוכנות הפעלה עבור רשתות 
תקשורת מקומיות (אל איי אן); תוכנות מערכת הפעלה 
לרשתות תקשורת מרחביות (דאבליו איי אן); תוכנות 

טלקומוניקציה לחיבור מערכות מחשב, שרתים והתקני אחסון 
שונים לגמרי; תוכנות לניהול ואוטומציית תשתיות ענן; תוכנות 
מחשב המשמשות להפעלת יישומים מבוססי מחשוב ענן; 
תוכנות מחשוב ענן לשימוש ביישומים ארגוניים, ניהול מסדי 
נתונים,ואחסון אלקטרוני של נתונים; תוכנות מחשב לניטור 

ביצועי ענן, יישומי רשת ואפליקציות; תוכנות לניהול טכנולוגיות 
מידע (איי טי), ניהול תשתיות טכנולוגיות מידע (איי טי), ניהול 
מרחוק של תשתיות טכנולוגיות מידע, ניהול נכסי טכנולוגיות 
מידע ומלאי, אוטומצייה של תהליכי טכנולוגיות מידע, ניהול 
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operation, management and automation; computer 
software for software-defined networking; LAN (local 
area network) operating software; WAN (wide area 
network) operating software; communications 
software for connecting disparate computer systems, 
servers and storage devices; software for cloud 
infrastructure management and automation; 
computer software used for running cloud computing 
based applications; cloud computer software for use 
in enterprise applications, database management, 
and electronic storage of data; computer software for 
monitoring cloud, web and application performance; 
computer software for information technology (IT) 
management, IT infrastructure management, remote 
IT infrastructure management, IT asset management 
and inventory, IT process automation, IT device 
lifecycle management, IT security, IT reporting and 
forecasting, IT infrastructure fault and performance 
monitoring; computer software for monitoring and 
operating IT service desks, help desks and 
infrastructure; computer software for data protection 
and data security; computer software for providing 
security for computers, networks and electronic 
communications; application and network security 
software; computer software for monitoring computer 
network access and activity; computer software for 
assessing application security; data and document 
encryption and decryption software; cryptography 
software; computer user authentication software; 
software for information security compliance 
monitoring, reporting and analytics; IT security   
intelligence and IT security risk management 
software; data backup, recovery and archiving 
software; computer software for data deduplication; 
computer software used to read and evaluate content 
located on global computer networks, databases 
and/or networks; computer software for application 
and database integration; computer software for 
creating searchable databases of information and 
data; computer search engine software; computer 
software to automate data warehousing; computer 
software for data transmission, storage, processing 
and reproduction; computer software for accessing, 
querying and analyzing information stored in 
databases and data warehouses; information and 
knowledge management software for knowledge 
capture and management; business intelligence 
software; computer software that provides real-time, 
integrated business management intelligence by 
combining information from various databases and 
presenting it in an easy-to-understand user interface; 
business analytics software for collecting and 
analyzing data to facilitate business decision making; 
computer software that automates the processing of 
un-structured, semi-structured and structured 
information and data stored on computer networks 
and the Internet; business process insight software; 
enterprise resource planning and risk management 
software; project management software; records 
management software; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
computer software development and deployment 
tools; application testing and delivery software; 
application and device lifecycle management 
software; computer software that provides web-
based access to applications and services through a 

מחזור חיי התקני טכנולוגיות מידע, אבטחת מחשבים אישיים 
ברשת  (אבטחת איי טי), דיווחים ותשקיפים טכנולוגיות מידע, 
ניטור תקלות/ליקויים וניטור ביצועים בתשתיות טכנולוגיות 
מידע; תוכנות לניטור והפעלת מוקדי שירות, מוקדי תמיכה 
ותשתיות של טכנולוגיות מידע; תוכנות מחשב להגנת נתונים 
ואבטחת מסדי נתונים; תוכנות מחשב לאספקת אבטחת 
מחשבים, רשתות ותקשורות אלקטרוניות; תוכנות אבטחת 
אפליקציות ורשתות; תוכנות מחשב לניטור גישה ופעילות 

רשתות מחשב; תוכנות מחשב להערכת אבטחת אפליקציות; 
תוכנות הצפנה/קידוד ופענוח נתונים ומסמכים; תוכנות הצפנה; 
תוכנות הצפנה (קריפטוגרפיה);  אימות זיהוי משתמשי מחשב; 
תוכנות לניטור, דיווח וניתוח תאימות אבטחת מידע; תוכנות 
מודיעיניות לאבטחת טכנולוגיית מידע וניהול סיכונים לאבטחת 
טכנולוגיית מידע; תוכנות גיבוי נתונים, שחזור ושמירת נתונים 
בארכיב; תוכנות מחשב למניעת כפילויות נתונים; תוכנות 

מחשב המשמשות לקריאה והערכה של תוכן הנמצא על רשתות 
מחשב גלובליות, בסיסי נתונים גלובליים ו/או רשתות גלובליות; 
תוכנות מחשב לאינטגרציית יישומים ומסדי נתונים; תוכנות 

מחשב ליצירת בסיסי נתונים לחיפוש של מידע ונתונים; תוכנות 
מחשב למנועי חיפוש ; תוכנות מחשב לאוטומציית איחסון 

במחסני נתונים; תוכנות מחשב לשידור, אחסון, עיבוד ושחזור 
נתונים; תוכנות מחשב לגישה, שאלות וניתוח מידע המאוחסן 
בבסיסי נתונים ומחסני נתונים; תוכנות ניהול מידע וידע לאיסוף 
וניהול ידע; תוכנות בינה עסקית; תוכנות מחשב המספקות בינה 
עסקית וניהול משולבים בזמן אמת על ידי שילוב של מידע מתוך 
מסדי נתונים שונים והצגתו בממשקי משתמש קלים להבנה; 
תוכנות אנליטיקה עסקית לאיסוף וניתוח נתונים על מנת להקל 
על קבלת החלטות עסקיות; תוכנות מחשב הממכנות את 
העיבוד של מידע ונתונים לא מובנים, חצי-מובנים ומובנים 

המאוחסנים ברשתות מחשבים ובאינטרנט; תוכנות של תובנות 
תהליכים עסקיים; תוכנות מערכות לתכנון משאבי ארגון 

(אי.אר.פי) וניהול סיכונים; תוכנות ניהול פרויקטים; תוכנות 
ניהול רשומות; תוכנות מסחר אלקטרוני על מנת לאפשר 

למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות (אי-ביזנס) באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית; פיתוח תוכנות וכלי פריסה; תוכנות 

בדיקות ומשלוח אפליקציות; תוכנות ניהול מחזור חיי 
תוכנות/אפליקציות והתקנים; תוכנות מחשב המספקות גישה 
מבוססת אינטרנט ליישומים ושירותים דרך מערכת הפעלה 

המופעלת ברשת או ממשק פורטל.                                       
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web operating system or portal interface.
Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, books, magazines, printed 
periodicals, newsletters, brochures, journals, 
instructional and teaching materials in the field of 
computers, computer software and information 
technology; printed brochures about technological 
developments; printed reference guides and 
technical bulletins in the field of computers and 
information technology; product operating and 
service guides for computers and computer 
peripherals

דברי דפוס; דהיינו ספרים, כתבי עת, תקופונים מודפסים, 
ניוזלטרים (עלוני חדשות), עלונים (ברושורים), ביטאונים 

(ז'ורנלים), חומרי לימוד והוראה בתחום המחשבים, תוכנות 
מחשב וטכנולוגיות מידע; חוברות (ברושורים) מודפסות אודות 

התפתחויות טכנולוגיות; מדריכי עזר מודפסים ועלונים 
(בולטינים) טכניים בתחום המחשבים וטכנולוגיות המידע; 
מדריכי הפעלת מוצרים ושירות עבור מחשבים וציוד היקפי 

למחשבים                                                                       
                                                              

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration 
services; providing office functions; business 
management consulting services; business 
consulting services in the fields of information 
technology (IT), business process improvement and 
outsourcing, and enterprise architecture; outsource 
service provider in the fields of IT consulting and 
business process professionals; business strategic 
planning services in the field of information 
technology; IT asset management services, namely, 
reporting on service histories, utilization of IT assets, 
end of product life information and replacement costs 
all related to IT equipment; compilation and 
systemization of information into computer 
databases; database management; online retail store 
services and computerized on-line ordering services 
in the field of computer hardware, software and 
peripherals; promotion and marketing services and 
related consulting in the field of information and 
computer technology; customer relationship 
management; electronic commerce services, namely, 
providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; business and financial records 
management; providing an online marketplace for 
buyers and sellers of computer and IT goods and 
services; business knowledge management services; 
business data analysis; business IT risk management 
consultation; marketing consulting; consultation in the 
field of energy efficiency.

ניהול עסקים; שירותי מנהל עסקים; אספקת פעולות משרדיות; 
שירותי ייעוץ ניהול עסקים אסטרטגי; שירותי ייעוץ עסקי 

בתחומי טכנולוגיות מידע  (איי טי), שיפור תהליכים עסקיים 
ומיקור חוץ וארכיטקטורה עסקית; ספק שירותי מיקור חוץ 

בתחומי ייעוץ טכנולוגיית המידע ואנשי מקצוע עסקיים; שירותי 
תכנון אסטרטגי עסקי בתחום טכנולוגיות המידע; שירותי ניהול 
נכסי טכנולוגיות מידע, דהיינו דיווח על היסטוריות השירות, 
ניצול ושימוש בנכסי טכנולוגיות מידע, סיום מידע על חיי מוצר 
ועלויות חילוף הקשורות כולן לציוד טכנולוגיות מידע; הידור 
וסיסטמטיזציה (איסוף שיטתי) של מידע לתוך מסדי נתונים; 

ניהול בסיסי נתונים; שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות ושירותי 
הזמנות ממוחשבים מקוונים בתחום חומרה, תוכנות מחשב, 
וציוד היקפי למחשבים; שירותי קידום ושיווק וייעוץ רלוונטי 

בתחום טכנולוגיות מידע ומחשב; ניהול קשרי לקוחות; שירותי 
מסחר אלקטרוני, דהיינו, אספקת מידע על מוצרים באמצעות 
רשתות תקשורת למטרות פרסום ומכירה; ניהול רשומות 

עסקיות ופיננסיות (דוחות כספיים); אספקת שוק מקוון לקונים 
ומוכרים של מוצרי ושירותי מחשבים וטכנולוגיית מידע; שירותי 
ניהול ידע עסקי; ניתוח מידע עסקי; ייעוץ עסקי לניהול סיכוני 

טכנולוגיות מידע; ייעוץ שיווקי; ייעוץ בתחום יעילות אנרגטית     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 36 סוג: 36

Insurance claims processing; insurance 
administration; insurance consultancy; insurance 
information; insurance services, namely, underwriting 
extended warranty contracts in the field of 
information technology; insurance services, namely, 
writing property insurance; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; financing 
services; providing lease financing for IT equipment; 
credit card transaction processing services; financial 
analysis and consultation for the organization and 
administration of banking and financial operations; 
financial asset management; financial IT risk 
management consultation

עיבוד תביעות ביטוח; ניהול ביטוחים; ייעוץ ביטוח; מידע על 
ביטוחים; שירותי ביטוח, דהיינו, הסכמי חיתום אחריות מורחבת 
בתחום טכנולוגיית מידע; שירותי ביטוח, דהיינו, כתיבת ביטוחי 
רכוש; עסקי מימון ועסקי כספים, דהיינו, מידע ממוני (פיננסי), 
שירותי ניהול וניתוח; שירותי מימון; אספקת חכירה מימונית 
עבור ציוד טכנולוגיות מידע; שירותי ניהול תנועות כרטיסי 
אשראי; ניתוח וייעוץ פיננסי לארגון וניהול פעולות בנקאיות 
ופיננסיות; ניהול נכסים פיננסיים; ייעוץ פיננסי לניהול סיכונים 
של טכנולוגיות מידע                                                         
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Class: 37 סוג: 37

Installation and repair of IT (information technology) 
equipment; installation, maintenance and repair of 
computers and computer, networking and 
telecommunications hardware

התקנות ותיקונים של  ציוד טכנולוגיות מידע; התקנה, תחזוקה 
ותיקונים של מחשבים, וחומרה של מחשבים, רשתות מחשבים 
וטלקומוניקציה                                                                 

                                        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, data, graphics, images, audio and video by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; 
information transmission via electronic 
communications networks; providing private and 
secure real time electronic communication over a 
computer network; providing virtual private network 
(VPN) services, namely, private and secure 
electronic communications over a private or public 
computer network; consulting in the field of 
communications; providing on-line chat rooms, 
bulletin boards and forums for transmission of 
messages among users in the fields of computers, 
software, information technology and general 
interest; streaming of audio, visual and audiovisual 
material on the Internet; voice over Internet protocol 
(VOIP) services; electronic transmission of data via a 
global computer network

שירותי טלקומוניקציה (תקשורת רחק), דהיינו, שידורי קול, 
נתונים, גרפיקה, תמונות, אודיו ווידאו באמצעות רשתות 

טלקומוניקציה, רשתות תקשורת אלחוטיות והאינטרנט; שידורי 
מידע/נתונים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות; אספקת 
תקשורת אלקטרונית פרטית ומאובטחת בזמן אמת על גבי 

רשת מחשבים; אספקת שירותי רשת פרטית מדומה (וי פי אן), 
דהיינו, תקשורת אלקטרונית פרטית ומאובטחת על גבי רשתות 
מחשבים פרטיות או ציבוריות; ייעוץ בתחום הטלקומוניקציה 
(תקשורת רחק); אספקת חדרי צ'אט מקוונים לוחות מודעות 
ופורומים מקוונים להעברת הודעות בין משתמשים בתחומי 
המחשבים, תוכנות, טכנולוגיות מידע והתעניינות כללית; 

הזרמת חומר אודיו, חזותי ואורקולי באינטרנט; שירותי דיבור 
על-גבי פרוטוקול אינטרנט (וי או איי פי); שידור אלקטרוני של 

נתונים באמצעות רשתות מחשבים גלובליות                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely, 
conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of computers, software, and 
information technology; online journals, namely, 
blogs featuring information in the fields of computers, 
software, and information technology

שירותי חינוך והכשרה, דהיינו, ניהול שיעורים, סדנאות, 
סמינרים וכנסים בתחום המחשבים, התוכנות, וטכנולוגיות 

המידע; כתבי עת (ז'ורנלים) מקוונים, דהיינו, בלוגים המציגים 
מידע בתחומי המחשבים, התוכנות וטכנולוגיות המידע             
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and development; new product 
design services; research and development in the 
field of information technology; scientific and 
technological services, namely, research and design 
in the field of computer hardware, computer 
networking hardware, datacenter architecture and 
cloud computing; design and development of 
computer hardware and software; information 
technology (IT) and cloud computing consulting 
services; computer systems analysis; planning and 
design of computer technologies for others; 
integration of computer systems and networks; 
computer services, namely, computer system 
administration for others; rental and leasing of 
computer hardware and peripherals; consulting 
services in the field of design, selection and use of 
computer hardware and software for others; 
consulting services in the field of software as a 
service (SAAS); technical consulting services in the 
fields of datacenter architecture, public and private 
cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services; 
consulting in the field of cloud computing and big 
data analytics; consulting in the fields of computer 
and information security; technical consulting in the 
field of unified communications hardware and 
software; computer technology consultancy; IT 
consulting including in the fields of applications 
transformation, integration, modernization, migration, 

מחקר ופיתוח מדעי; שירותי עיצוב מוצרים חדשים; מחקר 
ופיתוח בתחום טכנולוגיית מידע; שירותים מדעיים וטכנולוגיים, 
דהיינו, מחקר ועיצוב בתחום חומרת מחשבים, חומרת רשתות 
מחשבים, ארכיטקטורת מרכז נתונים (דטה סנטר) ומחשוב ענן; 

עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנות מחשב; שירותי ייעוץ 
לטכנולוגיית מידע (איי טי) ומחשוב בענן; ניתוח מערכות מחשב; 

תכנון ועיצוב טכנולוגיות מחשב עבור אחרים; שילוב 
(אינטגרציה) של מערכות מחשב ורשתות; שירותי מחשב 

(שירותי איי טי), דהיינו, ניהול מערכות מחשבים עבור אחרים; 
השכרה וחכירה של חומרת מחשבים וציוד היקפי; שירותי ייעוץ 
בתחום העיצוב, הבחירה והשימוש בחומרת ובתוכנות מחשב 
עבור אחרים; שירותי ייעוץ בתחום תוכנה כשירות (אס אי אי 
אס); שירותי ייעוץ טכני בתחומי ארכיטקטורת מרכז נתונים 
(דטה סנטר), פתרונות מחשוב ענן ציבורי ופרטי, והערכה 

ויישום של טכנולוגיות ושירותי אינטרנט; ייעוץ בתחום מחשוב 
ענן וניתוח נתוני עתק (ביג דאטה); ייעוץ בתחומי אבטחת 
מחשבים אישיים ברשת ואבטחת מידע; ייעוץ טכני בתחום 

חומרת ותוכנות תקשורת אחודה; ייעוץ טכנולוגיות מחשב; ייעוץ 
טכנולוגיות מידע כולל בתחומים של טרנספורמציה, אינטגרציה, 
מודרניזציה, הגירה (מיגרציה), תכנון, עיצוב, פיתוח, ביצוע, 
בדיקות, אופטימיזציה ותפעול, ניהול פרויקטי מחשב, ושירותי 

ניידות טכנולוגיות מידע ושירותי ניידות טכנולוגיות מידע 
במקומות עבודה, היבטי טכנולוגיות מידע על תהליכים עסקיים, 
ניהול קשרי לקוחות, מימון ואדמיניסטרציה, ניהול משאבי אנוש, 
עיבוד גיליונות שכר ומסמכים, אספקת/משלוח יישומי מחשב, 
אופטימיזציה שיווקית, תשתיות טכנולוגיית מידע אחודות 
ותשתיות טכנולוגיית מידע אחודות במיוחד, שירותי תועלת 
תעשייה ותפעול, איכות הסביבה ונצילות אנרגיה; אספקת 

שימוש זמני בתוכנת מחשוב ענן מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
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design, development, implementation, testing, 
optimization and operation, computer project 
management, IT mobility and workplace services, IT 
aspects of business processes, customer relationship 
management, finance and administration, human 
resources, payroll and document processing, 
computer application delivery, marketing 
optimization, converged and hyper-converged IT 
infrastructure, utility industry services and operations, 
environment, and energy efficiency; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in database management 
and electronic storage of data; computer hardware 
and software design and development; computer 
programming services; installation, updating and 
maintenance of computer software; testing the 
operation and functionality of computers, computer 
networks and software to assure compliance with 
performance, security and industry standards; 
updating and maintaining cloud-based computer 
software through on-line updates, enhancements and 
patches; computer technical support services, 
namely, help desk services for IT infrastructure, 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals and computer networks; computer 
technical support services, namely, service desk 
services for IT infrastructure, operating systems, and 
business and web applications; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; technical 
support services, namely, migration of datacenter, 
server and database applications; monitoring the 
computer systems and computer networks of others 
for technological purposes and providing backup 
computer programs and facilities; technical support 
services, namely, remote and on-site management of 
the information technology (IT) systems and software 
applications of others; monitoring of computer 
systems for security purposes; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; application 
service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications of others; providing virtual and 
non-virtual application servers, web servers, file 
servers, redundancy servers, and database servers 
of variable capacity to others; rental of computers 
and computer software, hardware and peripherals, 
and providing them on a subscription or pay-per-use 
basis; professional computer services, namely, 
network analysis, LAN/WAN design, wireless 
engineering, virtualization and computer project 
management; computer services, namely, integration 
of private and public cloud computing environments; 
cloud computing featuring software for use in 
database management and in data warehousing; 
database development services; rental of space in a 
computer co-location facility for containerized data 
centers of others; data mining; backup services for 
computer data; off-site data backup; data migration 
services; data encryption and decoding services; 
electronic data storage; providing temporary use of 
non-downloadable software for controlling, deploying, 
operating, configuring, provisioning and virtualizing 
computers and networks, and for information 
management; providing temporary use of non-
downloadable software for information technology 

לשימוש בניהול מסדי נתונים ואחסון אלקטרוני של מידע; עיצוב 
ופיתוח חומרת ותוכנות מחשב; שירותי תכנות מחשבים; 

התקנות, עדכון ותחזוקה של תוכנות מחשב; בדיקת תפעול 
ותפקודיות (פונקציונליות) של מחשבים, רשתות מחשבים 

ותוכנות על מנת להבטיח עמידה בתקני הביצועים, האבטחה 
ותקני התעשייה; עדכון ותחזוקה של תוכנות מחשב מבוססות 
ענן באמצעות עדכונים, שיפורים ותיקוני תוכנה מקוונים; שירותי 
תמיכה טכנית למחשבים, דהיינו, שירותי מוקדי תמיכה עבור 
תשתיות טכנולוגיות מידע ,חומרת מחשב, תוכנות מחשב, ציוד 
היקפי למחשבים ורשתות מחשבים; שירותי תמיכה טכנית 
למחשבים, דהיינו, שירותי מוקדי תמיכה עבור תשתיות 

טכנולוגיות מידע, מערכות הפעלה, ויישומים עסקיים ויישומי 
רשת; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון תקלות של בעיות 
תוכנות מחשב; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון תקלות 

מסוג של אבחון בעיות בחומרת מחשב ובעיות בתוכנות מחשב; 
שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, הגירה (מיגרציה) של מרכזי 
נתונים (דטה סנטר), יישומי שרתים ומסדי נתונים; ניטור 
מערכות המחשב ורשתות המחשבים של אחרים למטרות 
טכנולוגיות ואספקת תוכניות מחשב ומתקנים לגיבוי; שירותי 
תמיכה טכנית, דהיינו, ניהול מרחוק ובאתר של מערכות 
טכנולוגיית מידע (איי טי) ויישומי תוכנה של אחרים; ניטור 

מערכות מחשבים למטרות אבטחה; שירותי מחשב (שירותי איי 
טי), דהיינו, שירותי ספקי אירוח בענן; שירותי ספק שירותי 

יישומים (אֵי.אס.פי.), דהיינו, אירוח אפליקציות תוכנות מחשב 
של אחרים; אספקת שרתי יישומים וירטואליים ולא וירטואליים, 
שרתי אינטרנט, שרתי קבצים, שרתי יתירות, ושרתי מסדי 
נתונים עם יכולת משתנה לאחרים; השכרה של מחשבים 

ותוכנות מחשב, חומרה וציוד היקפי, ואספקתם על בסיס מנוי או 
בסיס תשלום לפי שימוש; שירותי מחשב (שירותי איי טי) 
מקצועיים, דהיינו, ניתוח רשתות, עיצוב רשתות תקשורת 

מקומיות/רשתות תקשורת מרחביות (אל איי אן/ דאבליו איי אן), 
וירטואליזציה וניהול פרויקטים; שירותי מחשב (שירותי איי טי), 

דהיינו, אינטגרציה של סביבות מחשוב ענן ציבורי ופרטי; 
מחשוב ענן המציג תוכנות לשימוש בניהול מסדי נתונים 

ובמחסני נתונים; שירותי פיתוח מסדי נתונים; השכרה של שטח 
במתקן קולוקשיין (שרות ארוח קולוקשיין) עבור מרכזי נתונים 
(דטה סנטר) ארוזים של אחרים; כריית מידע (כריית נתונים); 
שירותי גיבוי עבור נתוני מחשב; גיבוי נתונים מחוץ לאתר; 
שירותי הגירת נתונים; שירותי הצפנת/קידוד ופענוח נתונים; 
אחסון נתונים אלקטרוני; אספקת שימוש זמני בתוכנות שאינן 
ניתנות להורדה לבקרה, פריסה, הפעלה, קביעת תצורה, 

אספקה וווירטואליזציה של מחשבים ורשתות, ולניהול מידע; 
אספקת שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לניהול 
טכנולוגיית מידע (איי טי), לאוטומציה של תהליכים, אבטחה, 

דיווח, תשקיפים, ניטור תקלות/ליקויים וניטור ביצועים 
בתשתיות, ומוקדי שירות של טכנולוגיות מידע ופעולות מוקדי 
שירות; אספקת שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה 
לאבטחת מידע, ואספקת אבטחה ליישומי מחשב ורשתות 

מחשבים; אספקת שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה 
לתאימות רגולטורית של אבטחת מידע, ניטור גישה ופעילות 
ברשת מחשבים, הצפנת/קידוד נתונים ופענוח, קריפטוגרפיה, 
אימות זיהוי משתמשי מחשב, ניטור תאימות אבטחת מידע, 
דיווח על נתונים עסקיים וטכניים, גיבוי נתונים, שחזור נתונים, 

שמירת נתונים בארכיב ומניעת כפילויות נתונים, ניהול 
ואוטומציית תשתיות ענן, ניטור ביצועי ענן, אינטרנט וביצועי 

יישומים, ניהול מסדי נתונים, אחסון נתונים, תפעול ואוטומציית 
מרכזי נתונים (דטה סנטר), אינטגרציית (שילוב) יישומים ומסדי 
נתונים, שידור נתונים ואחסון נתונים, בינה עסקית, תובנות 
תהליכים עסקיים, ניתוח מידע, ניהול מידע, ניהול ידע, ניהול 

קשרי לקוחות, תכנון משאבים ארגוניים וניהול סיכונים; אספקת 
שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לאחסון, ניהול, 
מעקב וניתוח נתונים עסקיים; אספקת שימוש זמני בתוכנות 
מנועי חיפוש שאינן ניתנות להורדה; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לניהול פרויקטיים וניהול 

רשומות עסקיות של טכנולוגיות המידע; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לפיתוח תוכנות, פריסה, בדיקה, 
משלוח וניהול מחזור חיי התוכנה והיישומים; אספקת שימוש 
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(IT) management, process automation, security, 
reporting, forecasting, infrastructure fault and 
performance monitoring, and IT service desk and 
help desk functions; providing temporary use of non-
downloadable software for data protection, and 
providing computer application and network security; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for information security regulatory 
compliance, monitoring computer network access 
and activity, data encryption and decryption, 
cryptography, computer user authentication, 
information security compliance monitoring, business 
and technical data reporting, data backup, data 
recovery, data archiving and deduplication, cloud 
infrastructure management and automation, cloud, 
web and application performance monitoring, 
database management, data warehousing, data 
center operation and automation, application and 
database integration, data transmission and data 
storage, business intelligence, business process 
insight, data analytics, information management, 
knowledge management, customer relationship 
management, enterprise resource planning and risk 
management; providing temporary use of non-
downloadable software for storing, managing, 
tracking, and analyzing business data; providing 
temporary use of non-downloadable search engine 
software; providing temporary use of non-
downloadable software for IT project management 
and business records management; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
software development, deployment, testing, delivery 
and application lifecycle management; providing 
temporary use of non- downloadable software for 
virtualizing and managing computers, computer 
hardware and software, servers and computer 
networks; software as a service services (SAAS) 
featuring software for use in database management 
and application development; providing temporary 
use of non-downloadable software for managing 
software licenses; electronic storage of electronic 
media, namely, images, text, audio and video data; 
file sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload and 
download electronic files

זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לוירטואליזציה וניהול של 
מחשבים, חומרת ותוכנות מחשב, שרתים ורשתות מחשבים; 
שירותי תוכנה כשירות (אס אֵי אֵי אס) הכוללים תוכנות לשימוש 
בניהול מסדי נתונים ופיתוח יישומים; אספקת שימוש זמני 

בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לניהול רישיונות תוכנה; אחסון 
אלקטרוני של מדיה אלקטרונית, דהיינו, תמונות, טקסט, נתוני 
אודיו ווידאו; שירותי שיתוף קבצים, דהיינו, אספקת אתרי 

אינטרנט המציגים טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים להעלות 
ולהוריד קבצים אלקטרוניים.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

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

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

U.S.A., 14/04/2015, No. 86/596916 ארה"ב, 14/04/2015, מספר 86/596916

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38
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 Owners

Name: Hewlett Packard Enterprise Development LP

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 275291 מספר סימן

Application Date 08/06/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, sales promotion, tourism advertising 
services including on the internet ”on line” and in the 
written media; all .included in class 35.

שיווק, קידום מכירות, שירותי פרסום תיירות ונופש לרבות 
באינטרנט "און ליין" ובמדיה הכתובה; הנכללים כולם בסוג 35 . 

                                                                      

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation reservations; reservation 
of temporary accommodation in hotels and boarding 
houses; reservation of hotel accommodation; 
reservation of rooms for travelers; reservation of 
temporary accommodation in the nature of vacation 
homes; making hotel reservations for others; 
reservation of hotel rooms for travelers; boarding 
house bookings; reservation of restaurants; hotel 
reservations; booking of campground 
accommodation; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing lodging 
information via the internet; providing on-line 
information relating to vacation accommodation 
reservations; providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services 
for traveler; services for the reservation of rooms; 
hotel room reservation services; reservation and 
booking services for hotels, restaurant and holiday 
accommodation; hotel reservation services provided 
via the internet; providing information about 
temporary accommodation via the internet; providing 
information about temporary accommodation 
services; providing information relating to hotels; 
hotel information services.

הזמנה מראש של דיור זמני; הזמנה של דיור זמני במלונות 
ובאכסניות; הזמנת דיור במלונות; הזמנת דיור זמני במלונות 
ובפנסיונים; הזמנת דיור זמני דרך האינטרנט; הזמנת דיור 
זמני, למשל בבתי נופש; הזמנת חדרים במלון עבור אחרים; 
הזמנת חדרים במלונות לנוסעים; הזמנת מקום לבתי הארחה; 
הזמנת מקומות במסעדות; הזמנת מקומות מראש לבתי מלון; 
הזמנת מקומות שהייה באתרי מחנאות; הספקת שירותי הזמנת 
חדרים והזמנת מלונות; מתן מידע על דיור דרך האינטרנט; מתן 

שירותים מקוונים הקשורים להזמנת חדרים במלון; מתן 
שירותים מקוונים הקשורים להזמנת מקומות נופש; מתן שירותי 
מידע על דיור בנסיעות ועל סוכנויות להזמנת דיור בנסיעות 

לנוסעים; שירותי הזמנת חדרים במלון; שירותי הזמנת חדרים 
במלונות, מסעדות ומגורי נופש; שירותי הזמנת חדרי מלון דרך 
האינטרנט; מתן מידע על שירותי מגורים זמניים; מתן מידע על 
מלונות; שירותי מידע אודות מלונות.                                     
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Ownersבעלים

Name: Zimmer Tourism Ltd. שם: צימר תיירות בע"מ

Address: Hamelakha 45, P.O.B. 8036, Netanya, 42505, 
I.Z. Sapir, Israel

כתובת : המלאכה 45, ת.ד. 8036, נתניה, 42505, א.ת. ספיר, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mashash Nathan

Address: Hamelacka 45, P.O.B. 8036, NETANYA, 
4250500, Sapir I.Z., Israel

שם: משש נתן

כתובת : המלאכה 45, ת.ד. 8036, נתניה, 4250500, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 5231/01/2018



Trade Mark No. 275602 מספר סימן

Application Date 18/06/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: green. orange , black

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, כתום ושחור הנראים בסימן.

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

Ownersבעלים

Name: Pondakei Ayalon שם: פונדקי איילון

Address: Denmark 1, PETAH TIQWA, 4959278, Israel כתובת : דנמרק 1, פתח תקווה, פתח תקוה, 4959278, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Yehezkeli

Address: Rechov Hilel 18, P.O.B. 2413, JERUSALEM, 
9102301, Israel

שם: עו"ד אילן יחזקאלי

כתובת : רח' הלל 18, ח.ד. 2413 ירושלים, ת.ד. 2413, ירושלים, 
9102301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen,dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats ; all included in 
class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב 

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 5331/01/2018



ט"ו שבט תשע"ח - 5431/01/2018



PRET A MANGER

Trade Mark No. 276127 מספר סימן

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, seafood, poultry and game and 
preparations made from the aforesaid; meat-based 
sandwich spreads; poultry-based sandwich spreads; 
vegetable-based sandwich spreads; fish-based 
sandwich spreads; fruit-based sandwich spreads; 
dairy-based sandwich spreads; seafood-based 
sandwich spreads; egg-based sandwich spreads; 
game-based sandwich spreads; nut-based sandwich 
spreads ;meat fillings for sandwiches, vegetable 
fillings for sandwiches, fish fillings for sandwiches, 
fruit fillings for sandwiches, dairy fillings for 
sandwiches, seafood fillings for sandwiches; egg 
fillings for sandwiches, game fillings for sandwiches, 
nut-based fillings for sandwiches; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruits, 
preserves; eggs; milk and milk products; fruit salads; 
prepared nuts; processed nuts; preserved nuts; 
flavored nuts; prepared and cooked meals and 
snacks; yoghurts; yoghurt drinks; salads; chips and 
crisps; soups; all included in class 29.

בשר, דגים, פירות ים, עופות ובשר ציד ורכיבים העשויים 
מהאמורים לעיל; ממרחים בשריים לכריכים, ממרחים על בסיס 
עוף לכריכים, ממרחים על בסיס ירקות לכריכים ממרחי דגים 
לכריכים, ממרחים על בסיס פירות לכריכים, ממרחים על בסיס 
חלב לכריכים, ממרחים על בסיס פירות ים לכריכים, ממרחי 
ביצים לכריכים, ממרחים מבוססים על בשר ציד לכריכים, 

ממרחים על בסיס אגוזים לכריכים, מילוי בשר לכריכים, מילויי 
ירקות לכריכים ,מילויי דג לכריכים, ,מילויי פירות לכריכים, 
,מילויים חלביים לכריכים,מילויים מבוססים על פירות ים 

לכריכים, מילויי כריכים המורכבים מביצים ,מילויים מבשר ציד 
לכריכים ,מילויים על בסיס אגוזים לכריכים; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחת, פירות, 

שימורים; ביצים; חלב ומוצרי חלב; סלטי פירות; אגוזים מוכנים; 
אגוזים מעובדים; אגוזים משומרים ;אגוזים בטעמים; ארוחות 
וחטיפים מוכנים ומבושלים; יוגורט; משקאות יוגורט; סלטים; 
צ'יפס וטוגנים; מרקים; הנכללים כולם בסוג  29 .                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 30 סוג: 30

Pretzel; rolls; biscuits; cookies; muffins; croissants; 
couscous; tapioca; sago; chocolate; confectionery; 
mayonnaise; pasta, wrap sandwiches; pudding; 
sushi; tarts; prepared and cooked meals and snacks; 
popcorn; all included in class 30.

כעכים; לחמניות; ביסקוויטים; עוגיות; מאפניס; קרואסונים; 
קוסקוס;  טפיוקה ;סגו; שוקולד; ממתקים;מיונז; פסטה ;כריכי 
ראפ; פודינג; סושי; טארט; ארוחות וחטיפים מוכנים ומבושלים; 
פופקורן; הנכללים כולם בסוג  30.                                       

                                        

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.

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       

                                  

Class: 35 סוג: 35

Providing business and marketing information via a 
website for e-commerce and ordering services in the 
field of food, drink and catering; loyalty scheme 
services; loyalty card services; all included in class 
35.

אספקת מידע עסקי ושיווקי באמצעות אתר אינטרנט עבור 
מסחר אלקטרוני ושירות י הזמנות בתחום המזון, משקאות 
והסעדה; שירותי תכנית נאמנות; שירותי כרטיסי נאמנות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                              

Class: 39 סוג: 39

Transport, packaging, storage and delivery of food 
and drink; transport and delivery of food and drink 
ordered from an Internet website or by means of 
telecommunications; all included in class 39.

הובלה, אריזה, אחסון ומשלוח של מזון ומשקאות; הובלה 
ומשלוח של מזון ומשקאות המוזמנים מאתר אינטרנט או על ידי 
אמצעי תקשורת; הנכללים כולם בסוג 39.                              
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 5531/01/2018



 Owners

Name: Pret A Manger (Europe) Limited

Address: London, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 5631/01/2018



PRET

Trade Mark No. 276128 מספר סימן

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, seafood, poultry and game and 
preparations made from the aforesaid; meat-based 
sandwich spreads; poultry-based sandwich spreads; 
vegetable-based sandwich spreads; fish-based 
sandwich spreads; fruit-based sandwich spreads; 
dairy-based sandwich spreads; seafood-based 
sandwich spreads; egg-based sandwich spreads; 
game-based sandwich spreads; nut-based sandwich 
spreads ;meat fillings for sandwiches, vegetable 
fillings for sandwiches, fish fillings for sandwiches, 
fruit fillings for sandwiches, dairy fillings for 
sandwiches, seafood fillings for sandwiches; egg 
fillings for sandwiches, game fillings for sandwiches, 
nut-based fillings for sandwiches; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruits, 
preserves; eggs; milk and milk products; fruit salads; 
prepared nuts; processed nuts; preserved nuts; 
flavored nuts; prepared and cooked meals and 
snacks; yoghurts; yoghurt drinks; salads; chips and 
crisps; soups; all included in class 29.

בשר, דגים, פירות ים, עופות ובשר ציד ורכיבים העשויים 
מהאמורים לעיל; ממרחים בשריים לכריכים, ממרחים על בסיס 
עוף לכריכים, ממרחים על בסיס ירקות לכריכים ממרחי דגים 
לכריכים, ממרחים על בסיס פירות לכריכים, ממרחים על בסיס 
חלב לכריכים, ממרחים על בסיס פירות ים לכריכים, ממרחי 
ביצים לכריכים, ממרחים מבוססים על בשר ציד לכריכים, 

ממרחים על בסיס אגוזים לכריכים, מילוי בשר לכריכים, מילויי 
ירקות לכריכים ,מילויי דג לכריכים, ,מילויי פירות לכריכים, 
,מילויים חלביים לכריכים,מילויים מבוססים על פירות ים 

לכריכים, מילויי כריכים המורכבים מביצים ,מילויים מבשר ציד 
לכריכים ,מילויים על בסיס אגוזים לכריכים; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחת, פירות, 

שימורים; ביצים; חלב ומוצרי חלב; סלטי פירות; אגוזים מוכנים; 
אגוזים מעובדים; אגוזים משומרים ;אגוזים בטעמים; ארוחות 
וחטיפים מוכנים ומבושלים; יוגורט; משקאות יוגורט; סלטים; 

צ'יפס וטוגנים; מרקים; הנכללים כולם בסוג  29 .

                                                                                     
                                                                                    

                                                                            

Class: 30 סוג: 30

Pretzels; rolls; biscuits; cookies; muffins; croissants; 
couscous; tapioca; sago; chocolate; confectionery; 
mayonnaise; pasta, wrap sandwiches; pudding; 
sushi; tarts; prepared and cooked meals and snacks; 
popcorn; all included in class 30.

כעכים; לחמניות; ביסקוויטים; עוגיות; מאפניס; קרואסונים; 
קוסקוס;  טפיוקה ;סגו; שוקולד; ממתקים;מיונז; פסטה ;כריכי 
ראפ; פודינג; סושי; טארט; ארוחות וחטיפים מוכנים ומבושלים; 

פופקורן; הנכללים כולם בסוג  30.

                                                                       .

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.

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       

                                  

Class: 35 סוג: 35

Providing business and marketing information via a 
website for e-commerce and ordering services in the 
field  of food, drink and catering; loyalty scheme 
services; loyalty card services; all included in class 
35.

אספקת מידע עסקי ושיווקי באמצעות אתר אינטרנט עבור 
מסחר אלקטרוני ושירותי הזמנות בתחום המזון, משקאות 
והסעדה; שירותי תכנית נאמנות; שירותי כרטיסי נאמנות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                

Class: 39 סוג: 39

Transport, packaging, storage and delivery of food 
and drink; transport and delivery of food and drink 
ordered from an Internet website or by means of 
telecommunications; all included in class 39.

הובלה, אריזה, אחסון ומשלוח של מזון ומשקאות; הובלה 
ומשלוח של מזון ומשקאות המוזמנים מאתר אינטרנט או על ידי 
אמצעי תקשורת; הנכללים כולם בסוג 39.                              
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 5731/01/2018



 Owners

Name: Pret A Manger (Europe) Limited

Address: London, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 5831/01/2018



Trade Mark No. 276129 מספר סימן

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, seafood, poultry and game and 
preparations made from the aforesaid; meat-based 
sandwich spreads; poultry-based sandwich spreads; 
vegetable-based sandwich spreads; fish-based 
sandwich spreads; fruit-based sandwich spreads; 
dairy-based sandwich spreads; seafood-based 
sandwich spreads; egg-based sandwich spreads; 
game-based sandwich spreads; nut-based sandwich 
spreads ;meat fillings for sandwiches, vegetable 
fillings for sandwiches, fish fillings for sandwiches, 
fruit fillings for sandwiches, dairy fillings for 
sandwiches, seafood fillings for sandwiches;egg 
fillings for sandwiches, game fillings for sandwiches, 
nut-based fillings for sandwiches; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruits, 
preserves; eggs; milk and milk products; fruit salads; 
prepared nuts; processed nuts; preserved nuts; 
flavored nuts; prepared and cooked meals and 
snacks; yoghurts; yoghurt drinks; salads; chips and 
crisps; soups; all included in class 29.

בשר, דגים, פירות ים, עופות ובשר ציד ורכיבים העשויים 
מהאמורים לעיל; ממרחים בשריים לכריכים, ממרחים על בסיס 
עוף לכריכים, ממרחים על בסיס ירקות לכריכים ממרחי דגים 
לכריכים, ממרחים על בסיס פירות לכריכים, ממרחים על בסיס 
חלב לכריכים, ממרחים על בסיס פירות ים לכריכים, ממרחי 
ביצים לכריכים, ממרחים מבוססים על בשר ציד לכריכים, 

ממרחים על בסיס אגוזים לכריכים, מילוי בשר לכריכים, מילויי 
ירקות לכריכים ,מילויי דג לכריכים, ,מילויי פירות לכריכים, 
,מילויים חלביים לכריכים, מילויים מבוססים על פירות ים 

לכריכים, מילויי כריכים המורכבים מביצים ,מילויים מבשר ציד 
לכריכים ,מילויים על בסיס אגוזים לכריכים; פירות וירקות 
משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחת, פירות, 

שימורים; ביצים; חלב ומוצרי חלב; סלטי פירות; אגוזים מוכנים; 
אגוזים מעובדים; אגוזים משומרים ;אגוזים בטעמים; ארוחות 
וחטיפים מוכנים ומבושלים; יוגורט; משקאות יוגורט; סלטים; 
צ'יפס וטוגנים; מרקים; הנכללים כולם בסוג  29 .                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations of cereals; bread; bagels; 
pastries; rolls; biscuits; cookies; muffins; croissants; 
couscous; rice; tapioca; sago; chocolate; 
confectionery; slush drinks and ice cream, sauces, 
mayonnaise; pasta, wrap sandwiches; pudding; 
sushi; tarts; prepared and cooked meals and snacks; 
popcorn; all included in class 30.

קמח ותכשירים העשויים מדגנים; לחם; כעכים; דברי מאפה; 
לחמניות; ביסקוויטים; עוגיות; מאפניס; קרואסונים; קוסקוס; 
אורז; טפיוקה ;סגו; שוקולד; ממתקים; ברד וגלידות ;רטבים 
;מיונז; פסטה ;כריכי ראפ; פודינג; סושי; טארט; ארוחות 

וחטיפים מוכנים ומבושלים; פופקורן; הנכללים כולם בסוג 30.   
                                                                                    

                                      

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.

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       

                                  

Class: 35 סוג: 35

Providing business and marketing information via a 
website for e-commerce and ordering services in the 
field of food, drink and catering; loyalty scheme 
services; loyalty card services; all included in class 
35."

אספקת מידע עסקי ושיווקי באמצעות אתר אינטרנט עבור 
מסחר אלקטרוני ושירותי הזמנות בתחום המזון, משקאות 
והסעדה; שירותי תכנית נאמנות; שירותי כרטיסי נאמנות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                

Class: 39 סוג: 39

Transport, packaging, storage and delivery of food 
and drink; transport and delivery of food and drink 
ordered from an Internet website or by means of 
telecommunications; all included in class 39.

הובלה, אריזה, אחסון ומשלוח של מזון ומשקאות; הובלה 
ומשלוח של מזון ומשקאות המוזמנים מאתר אינטרנט או על ידי 
אמצעי תקשורת; הנכללים כולם בסוג 39.                             
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 5931/01/2018



 Owners

Name: Pret A Manger (Europe) Limited

Address: London, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; self-service restaurants; 
restaurants; cafes; cafeterias, canteens; catering 
services; catering services provided online from a 
computer database or from the Internet; information 
relating to food, drink and catering services provided 
online from a computer database or from the Internet; 
all included in class 43.

אספקה של מזון ומשקאות; מסעדות בשירות עצמי; מסעדות; 
בתי קפה; קפיטריות, מזנונים; שירתי הסעדה; שירתי הסעדה 
המסופקים באופן מקוון ממאגר נתונים במחשב או מהאינטרנט; 
מידע הנוגע למזון, משקאות ושירותי הסעדה המסופקים באופן 
מקוון ממאגר נתונים במחשב או מהאינטרנט; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 6031/01/2018



Trade Mark No. 276440 מספר סימן

Application Date 16/07/2015 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: Dekel Kerbe, Adv.

Address: Hamelacha 21, P.O.B. 11454, Rosh HaAyin, 
Israel

שם: דקל קרבר, עו"ד

כתובת : המלאכה 21, ת.ד. 11454, ראש העין, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen,dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; all included in 
class 29

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
לפתנים; הנכללים כולם בסוג 29                                         

        

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; yeast, baking-powder;  vinegar, sauces 
(condiments); spices;all included in class 30

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, קמח ומוצרים העשויים מדגנים, 
לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;  שמרים, אבקת אפיה;  
חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים;  הנכללים כולם בסוג 30   

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 6131/01/2018



ישראמים
Isramim

Trade Mark No. 276723 מספר סימן

Application Date 26/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Claudia Dietrich שם: קלאודיה דיטריך 

Address: Postfach 111202, Giessen, 35357, Germany כתובת : 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Keren, Adv.

Address: 

שם: ליאור קרן, עו"ד

כתובת : רח' תרמ"ב 5, ראשון לציון, 75290, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; sporting and cultural activities; all included 
in class 41.

חינוך; פעילות ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.           
                                

Class: 45 סוג: 45

House sitting, baby sitting, companionship services 
for the elderly and disabled, lobbying services, other 
than for commercial purposes,   all included in class 
45                                                                                 
                                  

שירותי שמירת בתי בהעדר הבעלים; שירותי שמרטפות ; 
שירותי מלווים עבור אנשים מבוגרים ובעלי מוגבלויות;   שירותי 
שתדלנות, חוץ מאשר לצרכים מסחריים ; שירותים אישיים 
וחברתיים הקשורים לצרכים אישיים  של אנשים;  הנכללים 

כולם בסוג 45

ט"ו שבט תשע"ח - 6231/01/2018



Trade Mark No. 276880 מספר סימן

Application Date 13/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1258199 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Biological and chemical products for use in 
regenerative medicine for medical and/or aesthetic 
purposes; pharmaceutical and medical preparations 
for the treatment of epithelial burns, wounds, 
imperfections and other damages; medicaments to 
assist with the regeneration of epithelium tissue such 
as skin, respiratory epithelium, intestinal epithelium, 
urothelium, and buccal mucosa; epithelium treatment 
and repair kits to be used by clinicians and 
veterinarians to produce cellular preparations for the 
treatment of imperfect, wounded or damaged 
epithelium; bio-compatible preparations for treatment 
of epithelial imperfections, damages, diseases, and 
wounds, containing biomaterials, namely, 
enzymatically dissociated suspensions of epithelial 
cells and optionally additional factors for promoting 
cell growth, reproduction and/or differentiation; 
reconstituted human epithelial tissues and cells for 
medical, clinical and/or aesthetic use.

ט"ו שבט תשע"ח - 6331/01/2018



 Owners

Name: Avita Medical Ltd.

Address: Unit B1, Beech House, Melbourn Science Park, 
Cambridge Road, Melbourn Royston HERTS SG86HB, 
United Kingdom

(Australia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, and veterinary apparatus and 
instruments for use in regenerative medicine for 
medical and/or aesthetic purposes; medical system 
for use by clinicians and veterinarians for preparing 
and delivering a medicament for the treatment of 
epithelial burns, wounds, imperfections and other 
damages; medical devices to promote the 
regeneration of epithelium tissue such as skin, 
respiratory epithelium, intestinal epithelium, 
urothelium, and buccal mucosa; epithelium treatment 
and repair kits comprised of a drug preparation and 
delivery system featuring instruments, warming 
plates, delivery applicators and substances used for 
preparing, dissociating and suspending epithelial 
cells for delivery to the imperfect, wounded or 
damaged epithelium.

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

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

U.S.A., 13/11/2014, No. 86453769 ארה"ב, 13/11/2014, מספר 86453769

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 6431/01/2018



רב צ'אנס

Trade Mark No. 277013 מספר סימן

Application Date 04/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith ; all included in class 41

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41                   

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 6531/01/2018



צ'אנס שיטתי

Trade Mark No. 277017 מספר סימן

Application Date 04/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith ; all included in class 41

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41                   

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 6631/01/2018



123

Trade Mark No. 277028 מספר סימן

Application Date 04/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד. 7019, תל אביב, 61070, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן 
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41                   

                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 6731/01/2018



Trade Mark No. 277371 מספר סימן

Application Date 11/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1260623 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Norway No. 286912 נורבגיה מספר: 286912

Dated 29/04/2016 (Section 16) מיום 29/04/2016 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; transportable 
buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal hardware; 
vaults, security shrines; ores; receptacles, cylinders, 
containers and tanks of metal; receptacles, cylinders, 
containers and tanks of alloys of metal; high 
pressure- and low pressure containers, cylinders, 
containers and tanks of metal or their alloys.

Class: 20 סוג: 20

Receptacles, cylinders, containers and tanks of 
composite materials; receptacles, cylinders, 
containers and tanks of plastic materials; high 
pressure and low pressure receptacles, high 
pressure and low pressure cylinders, high pressure 
and low pressure containers and high pressure and 
low pressure tanks of composite materials; high 
pressure and low pressure receptacles, high 
pressure- and low pressure cylinders, high pressure 
and low pressure containers and high pressure and 
low pressure tanks of plastic materials; parts and 
accessories for all the aforementioned goods.

Class: 39 סוג: 39

Transport services, namely transportation services by 
car, transportation services by buss, transportation 
services by boat, transportation services by air, 
passenger transportation services, transportation 
services by truck and lorry; packaging and storage of 
goods; travel arrangement.

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

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

Norway, 13/11/2014, No. 201413215 נורבגיה, 13/11/2014, מספר 201413215

Class: 6 סוג: 6

Class: 20 סוג: 20

Class: 39 סוג: 39

ט"ו שבט תשע"ח - 6831/01/2018



 Owners

Name: Hexagon Composites ASA

Address: P.O. Box 836, N-6001 Alesund, Norway

(Norway ASA (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

ט"ו שבט תשע"ח - 6931/01/2018



FLORAL FUSION

Trade Mark No. 277451 מספר סימן

Application Date 16/08/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNILEVER PLC

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

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 for personal care; perfumery, toilet water, 
aftershave, cologne; essential oils; preparations for 
the care of the scalp and hair; shampoos and 
conditioners; hair styling products; non-medicated 
toilet preparations; bath and shower preparations for 
personal use; skin care preparations; oils, creams 
and lotions for the skin; shaving preparations; pre-
shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; all included in Class 3.

סבונים לטיפוח אישי; בשמים, מי קולון, אפטרשייב, קולון; 
שמנים אתריים; תכשירים לטיפול   בקרקפת ושיער; שמפו 
וקונדישנרים; מוצרים לעיצוב שיער; תכשירי טיפוח לא 

תרופתיים; תכשירי אמבטיה ומקלחת לשימוש אישי; תכשירים 
לטיפול בעור; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; תכשירי   גילוח; 
תכשירים ללפני ואחרי גילוח; תכשירי הסרת שיער; תכשירי 

שיזוף והגנה מפני שמש;  קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ו שבט תשע"ח - 7031/01/2018



Trade Mark No. 277618 מספר סימן

Application Date 23/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 7131/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for modifying and 
enabling transmission of images, audio-visual and 
video content; Downloadable computer software for 
viewing and interacting with a feed of images, audio-
visual and video content and associated text and 
data; Downloadable computer software for finding 
content and content publishers, and for subscribing 
to content; Computer software for tagging images, 
audio-visual and video content with data indicating 
date, location, people and subject matter; Computer 
search engine software; Computer software for social 
networking; Computer software for creating, 
managing, and interacting with an online community; 
Computer software for managing social networking 
content, interacting with a virtual community, and 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, messages, 
comments, advertisements, media advertising 
communications and information; Computer software 
for creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, sharing, searching, or otherwise 
providing or interacting with electronic media; 
Computer software for sending electronic message 
alerts, notifications and reminders; Software for 
sending and receiving electronic messages; 
Computer software for disseminating advertising for 
others; Computer software for use as an application 
programming interface (API); Computer software in 
the nature of application programming interfaces 
(APIs) which facilitate online services for social 
networking, developing software applications, and 
purchasing and disseminating advertising; Interactive 
photo and video equipment, namely, kiosks for 
capturing, uploading, editing, printing and sharing 
digital images and video; all included in class 9.

תוכנת מחשב להורדה לשינוי ולאיפשור של שידור תמונות, תוכן 
קולי ויזואלי ווידאו; תוכנת מחשב להורדה -  לצפייה 

ואינטראקציה עם שידור של תמונות, תוכן קולי ויזואלי ווידאו 
וטקסט ונתונים הקשורים; תוכנת - מחשב להורדה למציאת 

תוכן ומפרסמי תוכן, ולמינוי תוכן; תוכנת מחשב לתיוג תמונות, 
תוכן קולי-  ויזואליווידאו עם נתונים המציינים תאריך, מיקום, 
אנשים ונושא; תוכנת מנוע חיפוש ממוחשבת; תוכנת  מחשב 
לרשתות חברתיות; תוכנת מחשב ליצירת, ניהול, ואינטראקציה 
עם קהילה מקוונת; תוכנת מחשב  לניהול תוכן רשת חברתית, 
אינטראקציה עם קבילה וירטואלית, ושידור של תמונות, תוכן 
קולי ויזואלי - ווידאו, תמונות, וידאו, נתונים, טקסט, הודעות, 
תגובות, פרסומים, תקשורת פרסום מדיה ומידע; תוכנת   

מחשב ליצירה, עריכה, העלאה, הורדה, גישה, צפייה, פרסום, 
הצגה, תיוג, ניהול בלוג, הזרמה, קישור, הוספת  הערות, 

הצבעה על סינטימטים בנושא, תגובה הטבעה, שידור, שיתוף, 
חיפוש או בדרך אחרת לספק או  לתקשר עם מדיה אלקטרונית; 
תוכנת מחשב לשליחת התראות הודעה אלקטרוניות, התראות 

ותזכורות;
תוכנה לשליחת וקבלת הודעות אלקטרוניות; תוכנת מחשב 
להפצת פרסום עבור אחרים; תוכנת מחשב  לשימוש כממשק 
תכנות יישום  (איי פי איי) ; תוכנת מחשב בצורה של ממשק 
תכנות יישום (איי פי איי) שמקל  שירותים מקוונים לרשתות 
חברתיות, פיתוח יישומי תוכנה, ורכישה והפצת פרסום; ציוד 
צילום ווידאו  אינטראקטיבי, שהוא ביתנים לתיעוד, העלאה, 
עריכה, הדפסה, ושיתוף תמונות ווידאו דיגטליים; הנכללים  

כולם בסוג 9 .                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women, and children; Clothing for 
men, women, and children, namely, shirts, t-shirts, 
jackets, tops, sweat shirts, headwear, hats, caps; 
Footwear; all included in class 25.

הלבשה לגברים, נשים, וילדים; הלבשה לגברים, נשים, וילדים, 
שהם, חולצות, חולצות טי, ז'קטים, עליוניות,  מיזעים, כיסויי 

ראש, כובעים, כומתות; הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25           
                                              

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and promotion services; 
Dissemination of advertising for others via computer 
and communication networks; Promoting the goods 
and services of others via computer and 
communication networks; Marketing and advertising 
consultation services; Market research 
services;Provision of market research information; 
Online advertisements.

שירותי שיווק, פרסום וקידום מכירות; הפצה של פרסום 
לאחרים באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת;   קידום 

המוצרים והשירותים של אחרים באמצעות רשתות מחשבים 
ותקשורת; שירותי ייעוץ בשיווק  ופרסום; שירותי מחקר שוק; 
אספקה של מידע על מחקר שוק; פרסומות מקוונות; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    

                            

ט"ו שבט תשע"ח - 7231/01/2018



Class: 38 סוג: 38

"Photo sharing and video sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, videos 
and audio visual content among internet users; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, messages, 
advertisements, media advertising communications 
and information; Peer-to-peer network computer 
services, namely, electronic transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
Providing access to computer, electronic and online 
databases; Providing online forums for 
communication, namely, transmission on topics of 
general interest; Providing email and instant 
messaging services; Chatroom services for social
networking; Providing online communications links 
which transfer web site users to other local and 
global web pages; providing an online network 
services that enables users to transfer personal 
identity data and to share personal identity data with 
and among multiple applications or websites; all 
included in class 38. 

שירותי שיתוף תמונות ושיתוף וידאו, שהם, שידור אלקטרוני של 
קבצי תמונה, וידאו ותוכן קולי ויזואלי  דיגטליים בקרב משתמשי 

האינטרנט; שירותי תקשורת, שהם, שידור אלקטרוני של 
תמונות, תוכן קולי - ויזואלי ווידאו, תמונות, וידאו, נתונים, 
טקסט, הודעות, פרסומים, תקשורת פרסום מדיה ומידע; 

שירותי מחשב רשת עמית לעמית, שהם שידור אלקטרוני של 
תמונות, תוכן קולי ויזואלי ווידאו, תמונות, וידאו,  נתונים, 
טקסט, הודעות, פרסומים, תקשורת פרסום מדיה ומידע; 

אספקת גישה למאגרי נתונים ממחושבים,
אלקטרוניים ומקוונים; אספקת פורומים מקוונים לתקשורת, 
שהם, שידור על נושאים של עניין כללי;  אספקת שירותי דואר 

אלקטרוני והודעות מידיות; שירותי חדרי צ'אט לרשתות 
חברתיות; אספקת קישורי  תקשורת מקוונת המעבירים 

משתמשי אתר אינטרנט לדפי אינטרנט מקומיים וגלובאליים 
אחרים; אספקת  שירות רשת מקוונת המאפשרת למשתמשים 
להעביר נתוני זהות אישיים ולשתף נתוני זהות אישיים עם  

ובקרב מספר יישומים ואתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 41 סוג: 41

Providing computer, electronic and online databases 
in the field of entertainment; Publication of electronic 
journals and blogs featuring user generated or 
specified content; Publishing services, namely, 
publishing of electronic publications for others; Rental 
of photography and/or videography kiosks for 
capturing, uploading, editing and sharing of pictures 
and videos; Rental of photo and video equipment for 
advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others; all included in class 41.

אספקת מאגרי נתונים ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים 
בתחום של בידור; פרסום של כתבי עת ובלוגים  אלקטרוניים 
הכוללים תוכן שנוצר או צוין על ידי משתמש; שירותי פרסום, 
שהם, פרסום של פרסומים  אלקטרוניים עבור אחרים; השכרה 
של ביתני צילוםו  /או וידאו לתיעוד, העלאה, עריכה ושיתוף של 
תמונות  ווידאו; השכרת ציוד צילום ווידאו לפרסום, שיווק וקידום 
מוצרים ושירותים אחרים; הנכללים כולם בסוג  41                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
Providing a website that gives users the ability to 
engage in social networking and manage their social 
networking content; Providing temporary use of non-
downloadable software for social networking, 
managing social networking content, creating a 
virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for modifying and enabling transmission of 
images, audio-visual and video content; Providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for viewing and interacting with a feed of 
images, audio-visual and video content and 
associated text and data; Providing temporary use of 
non-downloadable computer software for finding 
content and content publishers, and for subscribing 
to content; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for tagging images, 
audio-visual and video content with data indicating 
date, location, people and subject matter;Providing 
search engines for obtaining data via 
communications networks; Providing an online 

עיצוב ופיתוח של תוכנת מחשב; אספקת אתר אינטרנט הנותן 
למשתמשים את היכולת לעסוק ברשתות  חברתיות ולנהל את 

התוכן שלהם ברשתות החברתיות; אספקת שימוש זמני 
בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לרשתות חברתיות, ניהול תוכן 
רשתות חברתיות, יצירת קהילה וירטואלית, ושידור של תמונות, 

תוכן קולי- ויזואלי ווידאו, תמונות, וידאו, נתונים, טקסט, 
הודעות, פרסומים, תקשורת פרסום מדיה ומידע; אספקת  

שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לשם שינוי ואיפשור 
שידור של תמונות, תוכן קולי ויזואלי ווידאו; -אספקת שימוש 

זמני בתוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה לצפייה 
ואינטראקציה עם שידור של תמונות, תוכן  קולי ויזואלי ווידאו 
וטקסט ונתונים הקשורים; אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב 
שאינה ניתנת להורדה -  למציאת תוכן ומפרסמי תוכן, ולמינוי 
לתוכן; אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב שאינה ניתנת 
להורדה  לתיוג תמונות, תוכן קולי ויזואלי ווידאו עם נתונים 

המציינים תאריך, מיקום, אנשים ונושא;  אספקת מנועי חיפוש 
לקבלת נתונים באמצעות רשתות  תקשורת; אספקת שירות 
רשת מקוונת המאפשרת למשתמשים להעביר נתוני זהות 
אישיים ולשתף נתוני זהות אישיים עם ובקרב מספר יישומים 
ואתרי אינטרנט; שירותי מחשב, שהם, אירוח אתרי מתקנים  
מקוונים עבור אחרים לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים 
אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת;  שירותי מחשב, 
שהם, יצירת קהילה וירטואלית למשתמשים רשומים לשיתוף, 
צפייה, מינוי ולתקשר עם  תמונות, תוכן קולי ויזואלי ווידאו 

ונתונים ומידע קשורים; שירותי ספק שירות יישום )איי אס פי(, 
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network service that enables users to transfer 
personal identity data and to share personal identity 
data with and among multiple applications or 
websites; Computer services, namely, hosting online 
web facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; Computer services, 
namely, creating a virtual community for registered 
users to share, view, subscribe to and interact with 
images, audio-visual and video content and related 
data and information; Application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer software 
applications of others; Application service provider 
(ASP) featuring software for social networking, 
managing social networking content, creating a 
virtual community, and transmission of images, 
audio-visual and video content  photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, sharing, searching, or otherwise 
providing or interacting with electronic media; 
Application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
which facilitates online services for social networking, 
developing software applications, and purchasing 
and disseminating advertising; Application service 
provider (ASP) featuring software for use in buying, 
selling, tracking, valuing, optimizing, targeting, 
analyzing, delivery, and reporting of online 
advertising and marketing; Application service 
provider (ASP) featuring software for use in 
designing and managing online advertising and 
marketing campaigns; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for social 
networking, managing social networking content, 
creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; Rental 
of computer software that gives users the ability to 
upload, edit, and share images, videos and audio-
visual content; all included in class 42.

שהם, - אירוח יישומי תוכנת מחשב לאחרים; ספק שירות 
יישומים )איי אס פי( הכוללים תוכנה לרשת חברתית,  ניהול 
תוכן רשת חברתית, יצירת קהילה וירטואלית, ושידור של 
תמונות, תוכן קולי ויזואלי ווידאו, תמונות, -  וידאו, נתונים, 

טקסט, הודעות, פרסומים, תקשורת ומידע פרסום מדיה; ספק 
שירות יישומים (איי אס פי) הכולל תוכנה המאפשרת יצירה, 
עריכה, העלאה, הורדה, גישה, צפייה, פרסום, הצגה, תיוג, 
ניהול יומן רשת,  הזרמה, קישור, הוספת הערות, הצבעה על 
סנטימנט בנושא, תגובה, הטבעה, העברה, שיתוף, חיפוש או  
אחרת, אספקה או אינטראקציה עם מדיה אלקטרונית; ספק 
שירות יישומים  (איי אס פי) הכולל תוכנת  ממשק תכנות 
יישומים (איי פי איי) המאפשרת שירותים מקוונים לרשתות 

חברתיות, עיצוב יישומי תוכנה ,   ורכישה והפצת פרסום; ספק 
שירות יישומים (איי אס פי) הכולל תוכנה לשימוש בקנייה, 

מכירה, מעקב,    הערכה, אופטימיזציה, מיקוד, ניתוח, משלוח, 
ודיווח על פרסום ושיווק מקוונים; ספק שירות יישומים (איי אס 
פי) הכולל תוכנה לשימוש בעיצוב וניהול פרסום מקוון ומסעות 
שיווק; פלטפורמה כשירות(פי איי אייאס) הכוללת פלטפורמות 
תוכנת מחשב לרשתות חברתיות, ניהול תוכן רשת חברתית, 

יצירת קהילה וירטואלית, והעברה של תמונות, תוכן קולי ויזואלי 
ווידאו, תמונות, וידאו, נתונים, טקסט, הודעות, - פרסומים, 
תקשורת פרסום מדיה ומידע; השכרה של תוכנת מחשב 
שנותנת למשתמשים את היכולת להעלות, לערוך, ולשתף 

תמונות, וידאו, ותוכן קולי ויזואלי; הנכללים כולם בסוג 42         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    
Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; Internet based 
social introduction, networking and dating services; 
Providing information in the form of databases 
featuring information in the fields of social 
networking, social introduction and dating; all 
included in class 45.

שירותי רשת חברתית מקוונת; שירותי מבוא חברתי, רישות, 
והכרויות המבוססים על אינטרנט; אספקת מידע בצורה של 
מאגרי נתונים הכוללים מידע בתחומים של רשת חברתית, 

מבוא חברתי והכרויות; הנכללים כולם בסוג 45.                     
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 Owners

Name: Instagram, LLC

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 
94025, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל
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Trade Mark No. 277896 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1262890 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; building materials 
and components of metal; transportable buildings of 
metal, in particular insulating panels with metal 
covering; locksmith's products and ironmongery; 
containers as well as transport and packaging objects 
of metal; doors, gates of metal; parts and 
accessories for all of the aforementioned goods as 
far as contained in this class.

Class: 9 סוג: 9

Measurement, optical, weighing, measuring, signal, 
checking (supervision), lifesaving apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity; devices for 
recording, transmitting and reproducing sound and 
images; digital recording media; hardware for data 
processing, computers; computer software; anti-theft 
alarm devices; kilometer recorders for vehicles; 
remote controls; thermostats for vehicles; satellite 
navigators; speed checking apparatus for vehicles; 
GPS devices; interfaces [interface devices or 
programs for computers]; parts and accessories for 
all of the aforementioned goods as far as contained 
in this class.

Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, cooling, drying, air conditioning 
devices, in particular portable cooling units; 
refrigerating appliances and installations, and 
evaporators; parts and accessories for all of the 
aforementioned goods as far contained in this class.
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles and means of transport as well as their 
parts and accessories, in particular trailers [vehicles], 
wagons (vehicles), lower framework of wagons, 
chassis for (motor) vehicles, refrigerated vehicles, 
lorry bodies, box bodies, swap bodies, curtainsiders, 
dump wagons, dump trailers, dump bodies, semi 
trailers, container vehicles, vehicles with a moving 
floor; brake shoes for (motor) vehicles; vehicle 
brakes; axles; recuperative axle drives; shock 
absorbers for (motor) vehicles; suspension springs 
and control levers for vehicles; vehicle walls; vehicle 
doors; vehicle roofs; vehicle tops; aerodynamic 
mounting parts for (motor) vehicles; couplings 
[connections] for vehicles; gears for (motor) vehicles, 
back-up warning devices for vehicles; hydraulic and 
mechanic devices for loading and unloading of 
(motor) vehicles; hydraulic circuits for vehicles; anti-
theft systems for vehicles; anti-theft alarm systems 
for vehicles; mudguards as far as contained in this 
class.

Class: 19 סוג: 19

Building materials and components (not of metal); 
doors, gates (not of metal); structures and 
transportable buildings (not of metal), in particular 
insulating panels (not of metal); conducts for 
ventilation and air conditioning plants (not of metal); 
wall covering components (not of metal); wall and 
roof covers (not of metal); parts and accessories for 
all of the aforementioned goods contained in this 
class.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; financial 
consultation; financing; lease-purchase financing; the 
aforementioned services particularly related to 
(motor) vehicles; consultation and information related 
to aforementioned services as far as contained in this 
class.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance related to vehicles and 
means of transport as well as their parts and 
accessories, particularly related to trailers [vehicles], 
wagons [vehicles], lower framework of wagons, 
chassis for (motor) vehicles, refrigerated vehicles, 
lorry bodies, box bodies, swap bodies, curtainsiders, 
dump wagons, dump trailers, dump bodies, semi-
trailers, container vehicles, vehicles with a moving 
floor, brake shoes for (motor) vehicles, vehicle 
brakes, axles, recuperative axle drives, shock 
absorbers for (motor) vehicles, suspension springs 
and control levers for vehicles, vehicle walls, vehicle 
doors, vehicle roofs, vehicle tops, aerodynamic 
mounting parts for (motor) vehicles, couplings 
(connections) for vehicles, gears for (motor) vehicles, 
back-up warning devices for vehicles, hydraulic and 
mechanical devices for loading and unloading 
(motor) vehicles, hydraulic circuits for vehicles, anti-
theft systems for vehicles, anti-theft alarm systems 
for vehicles, mudguards; consultation and information 
related to the aforementioned services as far as 
contained this class.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, in particular telematics 
services for (motor) vehicles; rental and leasing 
related to the aforementioned services as far as 
contained in this class; consultation and information 
related to aforementioned services as far as 
contained in this class.

Class: 39 סוג: 39

Transportation, in particular information on 
transportation opportunities; rental and leasing of 
vehicles and means of transport as well as their parts 
and accessories, in particular trailers [vehicles], 
wagons [vehicles], lower framework of wagons, 
chassis for (motor) vehicles, refrigerated vehicles, 
lorry bodies, box bodies, swap bodies, curtainsiders, 
dump wagons, dump trailers, dump bodies, semi-
trailers, container vehicles, vehicles with a moving 
floor; consultation and information related to the 
aforementioned services as far as contained in this 
class.

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

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

Germany, 14/05/2014, No. 30 2014 047 058.6/12 גרמניה, 14/05/2014, מספר 058.6/12 047 2014 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 19 סוג: 19

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39
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 Owners

Name: Schmitz Cargobull AG

Address: Siemensstraße 50, 48341 Altenberge, Germany

(Germany Company limited by shares)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 277964 מספר סימן

Application Date 10/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1263484 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Circassia Limited

Address: Northbrook House, Robert Robinson Avenue, 
The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United 
Kingdom

(Organised under the laws of England and Wales, UK 
Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances for the testing, diagnosis and treatment 
of allergies, autoimmune disease, transplant rejection 
or immunodeficiency disorders; reagent kits for 
testing and diagnosing allergies, autoimmune 
disease, transplant rejection or immunodeficiency 
disorders; vaccines.

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

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

United Kingdom, 21/01/2015, No. UK00003090447 UK00003090447 ממלכה מאוחדת, 21/01/2015, מספר

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 278062 מספר סימן

Application Date 09/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fanis' (Non Stop) Fashion Ltd. שם: פאני'ס (נון סטופ) אופנה בע"מ

Address: P.O.B. 12307, Ashdod, Israel כתובת : ת.ד. 12307, אשדוד, 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

Operating a chain of stores for sell of Clothing, 
footwear , headgear; all included in class 35.

הפעלת רשת חנויות לממכר ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     

  

ט"ו שבט תשע"ח - 8131/01/2018



Trade Mark No. 278132 מספר סימן

Application Date 17/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Circassia Limited

Address: Northbrook House, Robert Robinson Avenue, 
The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United 
Kingdom

(Organised under the laws of England and Wales, UK 
Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances for the testing, diagnosis and treatment 
of allergies, autoimmune disease, transplant rejection 
or immunodeficiency disorders; reagent kits for 
testing and diagnosing allergies, autoimmune 
disease, transplant rejection or immunodeficiency 
disorders; vaccines.

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

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

United Kingdom, 21/01/2015, No. UK00003090451 UK00003090451 ממלכה מאוחדת, 21/01/2015, מספר

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 8231/01/2018



Trade Mark No. 278287 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264823 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVAIR

Address: 6 rue Paul Langevin, F-93270 SEVRAN, France

(SAS)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Attali-Law Office

Address: Harav Kook St.8, Jerusalem, 9422608, Ashdar 
Building 4Th Floor, Israel

שם: חיים אטלי עו"ד

כתובת : הרב קוק 8, ירושלים, 9422608, בניין אשדר קומה 4, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical air systems (medical apparatus); medical 
vacuum systems (medical apparatus); medical air 
production system using compressors (medical 
apparatus); medical vacuum production systems 
(medical apparatus); plants for production of medical 
fluids (medical apparatus); oxygen generators for 
medical use (medical apparatus); portions, parts for 
all the aforesaid goods.

Class: 11 סוג: 11

Adsorptive compressed air dryers; refrigerating 
dryers; compressed air filtration systems (filtration 
apparatus); oxygen, nitrogen and hydrogen 
generators; oxygen generators; nitrogen generators; 
portions, parts for all the aforesaid goods.

ט"ו שבט תשע"ח - 8331/01/2018



Trade Mark No. 278513 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD

Address: (No. 8 Huaxin Road), Huashi Town Industrial 
Zone,, Jiangyin City, Jiangsu Province, People's Republic 
of China

A corporation organized and existing under the laws of 
China  

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Fur; Backpacks; Pocket wallets; Handbags; 
Travelling bags; Key cases; credit card cases 
[wallets]; Furniture coverings of leather;  Umbrellas; 
Canes; Harness fittings;  all included in class 18.

פרווה; תרמילים; ארנקי כיס; תיקים; תיקי נסיעה; מארזים 
למפתחות; מארזים לכרטיס אשראי [ארנקים]; כיסויי ריהוט 

מעור;  מטריות; מקלות הליכה; אביזרי רתמות;  הנכללים כולם 
בסוג 18.

                                               

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Shirts; Trousers; Top coats; Jackets 
[clothing]; Clothing of leather; Tee-shirts; Underwear; 
Underpants; Stuff jackets [clothing]; Skirts; Shoes; 
Hats; Hosiery; Gloves [clothing]; Neckties; Scarfs; 
Leather belt; Religious clothing; Wedding dress; all 
included in class 25.

ביגוד; חולצות; מכנסיים; עלייוניות; מעילים [בגדים];  ביגוד 
מעור; חולצות טריקו; הלבשה תחתונה; תחתונים; מעילי 

ממולאים [בגדים]; חצאיות; נעליים; כובעים; גרבונים; כפפות 
[בגדים]; עניבות; צעיפים; חגורת עור; בגדי דת; שמלת חתונה; 

הנכללים כולם בסוג 25.
                                                                               

Class: 35 סוג: 35

Publicity; Business management assistance; 
Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; Commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
Sales promotion for others; Marketing; provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; Employment agencies; 
Relocation services for businesses; Photocopying 
services; Accounting; Rental of vending machines; 
Sponsorship search; all included in class 35.

פרסום; סיוע בניהול עסקים; ארגון ירידים למטרות מסחריות או 
פרסום; ניהול מסחרי של הרישוי של הסחורות והשירותים של 
אחרים; קידום מכירות לאחרים; שיווק; אספקת שוק מקוון 
לקונים ומוכרים של סחורות ושירותים; סוכנויות תעסוקה; 

שירותי רילוקיישן לעסקים; שירותי צילום; חשבונאות; השכרה 
של מכונות אוטומטיות; חיפוש חסות; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 8431/01/2018



Trade Mark No. 278515 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 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; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                                
      

ט"ו שבט תשע"ח - 8531/01/2018



Trade Mark No. 278538 מספר סימן

Application Date 06/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.A.M METHAM HAMOTAGIM.LTD שם:  א.א.מ מתחם המותגים בע"מ

Address: TAREK ABED ALHAI WITH MOHAB MONER 
KASEM, TIRE, 44915, Israel

כתובת : רח' טארק עבד אלחי אצל מוהאב מוניר קאסם, טירה, 
44915, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: HAJOJ HUSAM , ADV

Address: ELQODS, P.O.B. 327, BAQA, 30100, Israel

שם: עו"ד חוסאם חג'וג'

כתובת : אלקודס, ת.ד. 327, באקה, 30100, 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

Shops sevices for selling clothing; footwear;  ; all 
included in class 35.

שירותי חנויות לממכר דברי הלבשה; הנעלה; כולם נכללים בסוג 
                               .35

ט"ו שבט תשע"ח - 8631/01/2018



Trade Mark No. 278620 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1265964 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing services; marketing consultancy; 
marketing automation services; consulting and 
advisory services for sales methods, namely, sales 
demand generation strategy and lead management; 
marketing consulting and advisory services for online 
search keyword strategies; marketing consulting and 
advisory services for marketing and sales metrics; 
marketing consulting and advisory services for 
marketing automation technology configuration; 
marketing consulting and advisory services for 
marketing automation software integration with 
customer relationship management (CRM) software 
systems; marketing consulting and advisory services 
for marketing automation software integration with 
software-based business management and process 
tools; social media advertising publishing; email 
marketing services; email deliverability marketing 
services; providing program creation and execution 
for marketing automation services, namely, 
automated marketing programs and email marketing 
campaigns; managing business data and data 
synchronization for others; search engine 
optimization and customer relationship management 
(CRM) services; website visitor tracking services.

ט"ו שבט תשע"ח - 8731/01/2018



 Owners

Name: Act-On Software Inc.

Address: 8300 SW Creekside Place, Suite 250, 
Beaverton OR 97008, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Sofitware-as-a-service (SaaS) services featuring 
software for customer relationship management and 
marketing; software-as-a-service (SaaS) services 
featuring software for storing, managing, tracking, 
analyzing, and reporting data in the fields of 
marketing, promotion, sales, customer information 
management, marketing campaign creation and 
management, creating custom personalized web site 
elements, email marketing; software- as-a-service 
(SaaS) services featuring software for email 
marketing; providing technical integration services, 
namely, integrating marketing automation software 
platforms with webinar presentation management 
systems and sales force automation (SFA) systems 
and customer relationship management (CRM) 
systems; migrating legacy content from a legacy 
service provider to a new service provider; email 
system design and implementation and website 
design and development for others, namely, 
providing design and development services for 
custom electronic stationery for email messages and 
website landing pages, email templates, email 
messages with customer content, website landing 
pages, formatting and creation of custom content, 
namely, tables, text, images, and design; providing 
design and development services for custom 
electronic stationery for email messages and website 
landing pages, email templates, email messages with 
customer
content, website landing pages, business and 
marketing forms, fonnatting and creation of
custom content, namely tables, text, images, and 
design.

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

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

U.S.A., 25/06/2014, No. 86320077 ארה"ב, 25/06/2014, מספר 86320077

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 8831/01/2018



Trade Mark No. 278688 מספר סימן

Application Date 05/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1266320 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MusiX AG

Address: Sägeweg 15, CH-4304 Giebenach, Switzerland

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: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring musical 
instruments.

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

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

Switzerland, 11/02/2015, No. 673923 שוויץ, 11/02/2015, מספר 673923

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 8931/01/2018



Trade Mark No. 278806 מספר סימן

Application Date 11/10/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Patron Spirits International AG

Address: Quaistrasse 11, Schaffhausen, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); distilled spirits; 
rum; tequila; vodka; wines; liquors; and, liqueurs; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); כהלים מזוקקים; רום; 
טקילה; וודקה; יינות; משקאות חריפים; ו, ליקרים; הנכללים 

כולם בסוג 33.                           

ט"ו שבט תשע"ח - 9031/01/2018



Trade Mark No. 278821 מספר סימן

Application Date 01/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1267372 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 15/4148060 צרפת מספר: 15/4148060

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication apparatus and software; data 
processing equipment and software; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images.

Class: 38 סוג: 38

Information and data transmission; communications 
by computer terminals; rental of telecommunication 
apparatus; information relating to 
telecommunications; rental of access time to global 
computer networks; rental of access time to database 
server centers.

Class: 42 סוג: 42

Technical project studies and engineering services in 
the fields of telecommunications and data 
processing; design and development of computers 
and software; updating, maintenance, installation and 
rental of software; computer system analysis; design 
of computer systems; software as a service (SaaS); 
cloud computing services; information technology (IT) 
consultancy.

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

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

France, 13/01/2015, No. 15 4 148 060 צרפת, 13/01/2015, מספר 060 148 4 15

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 9131/01/2018



 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 148/152 route de la Reine, F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 9231/01/2018



Trade Mark No. 278836 מספר סימן

Application Date 23/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1267557 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. UK00002395015 UK00002395015 :ממלכה מאוחדת מספר

Dated 02/12/2005 (Section 16) מיום 02/12/2005 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Global Oil Company (Europe) Limited

Address: Cold Meece Estate, Cold Meece, Stone, 
Staffordshire ST15 OSP, United Kingdom

(England and Wales 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

Heat transfer fluids.

ט"ו שבט תשע"ח - 9331/01/2018



LINK

Trade Mark No. 278907 מספר סימן

Application Date 13/10/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

If the Hebrew version of the list of goods and 
services, or any part thereof, is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות והשירותים, או חלק 
ממנו, אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם 

לנוסח באנגלית.

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers` articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

טבק גולמי או מעובד; מוצרי טבק; סיגרים, סיגריות, סיגרילות, 
טבק לגלגול סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, טבק ללעיסה, 

טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא למטרות 
רפואיות); סיגריות אלקטרוניות; מוצרי טבק המיועדים לעבור 
חימום; מכשירים חשמליים ורכיביהם לחימום סיגריות או טבק 
במטרה לשחרר אירוסול מכיל ניקוטין לשאיפה; פריטי מעשנים, 
נייר לסיגריות, גלילים לסיגריות, פילטרים לסיגריות, פחיות 
לטבק, נרתיקים לסיגריות, מאפרות, מקטרות, מכשירי כיס 

לגלגול סיגריות, מצתים, גפרורים.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 9431/01/2018



Trade Mark No. 278913 מספר סימן

Application Date 14/10/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: ANHUI UPLUS ENERGY TECHNOLOGY CO., 
LTD

Address: No.1 Nvzhen Road Economic Development 
Zone, Suixi, Huaibei City, Anhui Province, People's 
Republic of China

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: 9 סוג: 9

Accumulators, electric, for vehicles; Galvanic cells; 
Converters, electric; Accumulators, electric; Chargers 
for electric batteries; Solar batteries; Battery boxes; 
Batteries, electric; Batteries for lighting; Inverters 
[electricity]; Battery jars; Plates for batteries; Grids for 
batteries; Photovoltaic cells; Computer peripheral 
devices; Anode batteries; Cell switches [electricity]; 
Galvanic batteries; Computers. 

מצברים חשמליים לכלי רכב; תאים גלווניים; ממירים חשמליים; 
מצברים חשמליים; מטענים לסוללות חשמליות; סוללות 
סולאריות; קופסאות לסוללה; סוללות חשמליות; סוללות 
להצתה; מהפכים (חשמל); מארזים לסוללות; לוחות ציפוי 
לסוללות; סורגים עבור סוללות; תאים סולאריים; ציוד היקפי 
למחשב; סוללות אנודיות; תאי מתגים (חשמל); סוללות 

גלווניות; מחשבים.                                                           
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Trade Mark No. 279005 מספר סימן

Application Date 03/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1268479 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Singapore No. T0410019E T0410019E :סינגפור מספר

Dated 22/06/2004 (Section 16) מיום 22/06/2004 (סעיף 16) 

Singapore No. T04100201 T04100201 :סינגפור מספר

Dated 22/06/2004 (Section 16) מיום 22/06/2004 (סעיף 16) 

Singapore No. T0410021G T0410021G :סינגפור מספר

Dated 22/06/2004 (Section 16) מיום 22/06/2004 (סעיף 16) 

Singapore No. T9803779D T9803779D :סינגפור מספר

Dated 22/04/1998 (Section 16) מיום 22/04/1998 (סעיף 16) 

Singapore No. T9803778F T9803778F :סינגפור מספר

Dated 22/04/1998 (Section 16) מיום 22/04/1998 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Hotel management services [for others]; business 
administration services and business secretarial 
services; all included in this class.
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Class: 39 סוג: 39

Providing computerized travel information, providing 
information relating to airline travel; arranging of 
travel and transport reservation services; travel 
tickets reservation services; booking of seats for 
travel; arranging of cruises; arranging and conducting 
of tours; boat rental; boat transport; bus transport; car 
parking; car rental; car transport; chauffeur services; 
coach rental; courier services (messages or 
merchandise); delivery of newspapers; escorting of 
travellers; garage rental; horse rental; parking place 
rental; pleasure boat transport; refrigerator rental; 
rental of warehouses; rental of wheelchairs; river 
transport; sightseeing (tourism); taxi transport; 
booking of travel through tourist offices; transport 
reservation; transportation information; travel 
reservation; travel booking agency services; transport 
brokerage; freight brokerage services, freight 
forwarding; wrapping of goods; arranging the 
transportation of goods and luggage, delivery of 
goods and luggage and storage of goods and 
luggage; rental of storage containers; packing of 
goods; arranging upgrading of airline tickets; 
provision of assistance in flight check-in and travel 
arrangements; concierge services for the 
arrangement of tours; concierge services relating to 
travel arrangement; concierge services, namely, the 
delivery of luggage for guests; providing information 
relating to concierge services for the arrangement of 
tours; providing information relating to concierge 
services, namely, the delivery of luggage for guests; 
providing information relating to concierge services 
relating to travel arrangement; provision of 
information, consultancy services and advisory 
services relating to all the aforesaid services.
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Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars and training workshops; 
organizing and conducting exhibitions for educational 
or entertainment purposes; organizing and 
conducting fashion shows, educational shows and 
cultural shows and performances; training and/or 
training classes for improvement and continuing 
training of professional fields of individuals and 
personnel of enterprises in the area of hotel trade, 
restaurant business and tourism; production and 
distribution [other than transportation] of films and 
live entertainment features; cinema and television 
studio services; motion picture entertainment, 
television entertainment and live entertainment 
services; rental of video cameras and video tapes, 
cinematographic and audio-visual equipments and 
apparatus; provision of amusement and 
entertainment facilities; provision of sporting facilities; 
provision of facilities for organizing educational 
workshops, classes, seminars and training 
programmes; organization of art exhibitions for 
cultural or educational purposes; booking of seats for 
shows; ticket reservation and booking services for 
entertainment sporting and cultural events; 
organization and conducting of culinary and catering 
education and training; provision of casino facilities; 
provision of cinema facilities; health club services; 
presentation of live performances; rental of sports 
equipment; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club 
entertainment, discotheque, game centre, fashion 
show and night club services; publication of books, 
magazines, periodicals and printed matter; 
translation services; entertainment or recreation 
information; organisation of competitions; provision of 
information for education, training, entertainment, 
social and cultural purposes via the Internet; clubs 
party planning for entertainment purposes; sports 
betting; translation services; concierge services, 
namely, arranging for tickets to entertainment, 
sporting and cultural activities; providing information 
relating to concierge services, namely, arranging for 
tickets to entertainment, sporting and cultural 
activities; provision of information, consultancy 
services and advisory services relating to all the 
aforesaid services.

Class: 43 סוג: 43

Hotel and resort services; hotel accommodation 
services, providing temporary accommodation in 
serviced apartments; reservation services for hotel 
accommodation and restaurants both at home and 
abroad; rental of rooms as temporary living 
accommodation; provision of conference facilities; 
catering and banqueting services, bar, cafe, 
restaurant services, cocktail lounge, coffee shop 
services, food cooking services; concierge services 
relating to restaurant reservation; providing 
information relating to concierge services relating to 
restaurant reservation; all included in this class.
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 Owners

Name: Precious Treasure Pte Ltd

Address: 1 Fullerton Square, Fullerton Hotel, Singapore 
049178, Singapore

(Singapore Private Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Class: 45 סוג: 45

House-sitting services; clothing rental services; 
evening dress rental services; hire of clothing; 
babysitting services; security guard services; 
guarding services relating to storage; guarding of 
goods and valuables; guarding of shops and 
buildings; security services; monitoring of 
surveillance systems; provision of information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services.
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Trade Mark No. 279040 מספר סימן

Application Date 09/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1268940 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4875768 ארה"ב מספר: 4875768

Dated 22/12/2015 (Section 16) מיום 22/12/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Grupo Espiral, L.C.

Address: 11330 Interchange Circle North, Miramar FL 
33025, U.S.A.

(Florida, United States Ltd Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Women's clothing, namely, dresses, maxi dresses, 
gowns, evening gowns, skirts, miniskirts, pants, 
jeans, leggings, cover-ups, swimwear, beachwear, 
sundresses, shorts, tops, blouses, jumpsuits, belts, 
aprons, headbands, hats, leg wraps, leg warmers, 
scarves, gloves, sweaters, hoodies, kimonos, coats, 
capes; lingerie, namely, underwear, negligees, 
bustiers, camisoles, chemises, teddies, baby-dolls, 
bodysuits, rompers, garters, stockings, thigh high 
stockings; clubwear and ravewear, namely, dresses, 
tops, bottoms, and skirts; dancewear and gogo 
dancewear, namely, dance costumes, tops, bottoms, 
and skirts; resortwear, namely, swimwear, beach 
wear, beach cover ups, sarongs, dresses, shirts, 
shorts; sleepwear, nightwear; costumes, namely, 
costumes for use in role-playing games, costumes for 
use in adult dress-up play, and Halloween costumes.

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

(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. 86480817 ארה"ב, 15/12/2014, מספר 86480817

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 279133 מספר סימן

Application Date 18/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Seven Stars Mall ltd. שם: קניון שבעת הכוכבים בע"מ

Address: Yarkon st. 197, Tel Aiv, Israel כתובת : רחוב הירקון 197, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Haim, adv

Address: menachem begin 132/3, 37 floor, TEL AVIV, 
Israel

שם: בעז חיים, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 132/3 קומה 37 משרד עו"ד תיק גלעד קינן, 
תל אביב, 6702301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertisement and management of mall and 
shopping centers, including offices and stores; all 
included in class 35

פרסומות וניהול קניונים ומרכזים מסחריים, לרבות משרדים 
וחנויות; הנכללים כולם בסוג 35                                           

                    

Class: 36 סוג: 36

Real estate businesses of malls and shopping 
centers.; all included in class 36

עסקי נדל"ן בדמות מרכזים וקנייונים ; הנכללים כולם בסוג 36   
                                            

Class: 39 סוג: 39

Transportation and storage services of malls and 
shopping centers for clients and tenants; all included 
in class 39.

מתן שירותי הובלה אחסנה של מרכזים מסחריים וקניונים 
בעבור לקוחות ושוכרים; הנכללים כולם בסוג 39.                   

                            

Class: 41 סוג: 41

Providing educational activities, entertainment sports 
and culture activities for clients and public of malls 
and shopping centers; all included in class 41.

מתן פעילויות חינוכיות, פעילויות בידור ספורט ותרבות בעבור 
לקוחות וקהל מרכזים מסחריים וקניונים ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41

    

Class: 43 סוג: 43

Providing a variety of food services in food courts (an 
area of food chains and reataurants in malls and 
shopping centers); temporary accommodation ; all 
included in class 43.

מתן שירותי מזון שונים בקניונים ומרכזים מסחריים "במתחם 
מזון" (מתחם המצוי בגבולות המרכז המסחרי ו/או הקניון ובו 
רשתות מזון ו/או מסעדות שונות); לינה זמנית; הנכללים כולם 

בסוג 43.     
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APP STORE

Trade Mark No. 279168 מספר סימן

Application Date 20/10/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Singapore No. T1103865C T1103865C :סינגפור מספר

Dated 28/03/2011 (Section 16) מיום 28/03/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer hardware, computer peripheral 
devices; microprocessors, memory boards, monitors, 
displays, keyboards, cables, modems, printers, disk 
drives, adapters, adapter cards, connectors and 
drivers; hard drives; apparatus for data storage; 
computer gaming machines; blank computer storage 
media; magnetic data carriers; audio discs, video 
discs, compact discs, CD-ROMs, and digital versatile 
discs; chips, discs and tapes bearing or for recording 
computer programs and software; random access 
memory, read only memory; solid state memory 
apparatus; mouse pads; batteries; chargers; chargers 
for electric batteries; cameras; video cameras; hand 
held computers, tablet computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
mobile digital electronic devices, global positioning 
system (GPS) devices; handheld digital electronic 
devices and software related thereto; 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; electronic 
communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; videophones; handheld and mobile 
digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, 
and other digital data; MP3 and other digital format 
audio players; digital audio and video recorders and 
players; audio and video cassette recorders and 
players, compact disc recorders and players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; sound recording and 
reproducing apparatus; headphones, stereo 
headphones, in-ear headphones; speakers, stereo 
speakers, audio speakers; stereos; radios, radio 
transmitters and receivers; amplifiers; electric 
phonographs, record players; tape recorders and 
reproducing apparatus;  recording apparatus, 
microphones; audio, video, and digital mixers; car 
audio apparatus; computer software; computer 
software for authoring, downloading, transmitting, 
receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, graphics, images, audio 
files, video files, electronic games, and electronic 
publications; computer application software for 
mobile phones, portable media players, and 
handheld computers; computer software for use in 

מחשבים, חומרת מחשב, ציוד היקפי למחשב; מיקרו מעבדים, 
לוחות זיכרון, צגים, תצוגות, מקלדות, כבלים, מודמים, - 
מדפסות, כונני דיסקים, מתאמים, כרטיסי מתאם, מחברים 
ומנהלי התקנים; כוננים קשיחים; מכשירים לאחסון נתונים; 
מכונות משחק מחשב; מכשיר מדיה אחסון המחשב; מובילי 
נתונים מגנטיים; תקליטורי שמע, דיסקי וידאו, קומפקט דיסק, 
תקליטורים, דיסקים דיגיטליים רב תכליתי; שבבים, דיסקים 
וקלטות המכילות או להקלטת תוכניות מחשב, תֹוכנָה; זיכרון 
גישה סטוכסטי, זיכרון ללא עריכה; מצב זיכרון קבוע; פד 

לעכבר; סוללות; מטענים; מטענים לסוללות חשמליות; מצלמות; 
מצלמות וידאו; מחשבים הניתנים לנשיאה ביד, טאבלטים, 
עוזרים דיגיטליים אישיים, מארגנים אלקטרוניים, פנקסים 

אלקטרוניים; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים, מכשירי מערכת 
מיקום גלובלית )ג'י פי אס(; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
נישאים ותוכנותיו; יחידות מחשב הנישאות ביד לקליטת 

תקשורת אלחוטית, אחסון ו/או שידור אלחוטיים של נתונים 
ומסרים, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; ציוד תקשורת אלקטרוני  ומכשיריו; 

ציוד תקשורת ומכשירים; טלפונים; וידאופון; מכשירים דיגיטליים 
הניתנים לנשיאה ביד לשם שליחה וקבלה של  שיחות טלפון, 

פקסים, דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים אחרים; נגני אמ פי 3
 ועוד פורמטי אודיו דיגיטלי; מקלטי ונגני

אודיו ווידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו ווידאו, מקליטי 
ונגני קומפקט דיסק , נגני ומקלטי דיסק דיגיטלי  וסטוכסטי, נגני 
ומקליטי קלטות אודיו דיגיטליות; מכשירי הקלטת קול ומכשירים 
מפיקי קול; אוזניות קשת, אוזניות  סטריאו, אוזניות; רמקולים, 
רמקולי סטריאו, רמקולי שמע; סטריאו; רדיו, משדרי רדיו 
ומקלטי רדיו; מגברים; פטיפונים חשמליים, נגני תקליטים; 
מקליטי קלטות; מכשירי הקלטה, מיקרופונים ;אודיו , וידאו, 

מיקסרים דיגיטליים; מנגון אודיו  לרכבים; תוכנת מחשב; תוכנת 
מחשב להרשאה, הורדה, שידור, קבלה, עריכה, חילוץ, קידוד, 
פענוח, הצגת, אחסון וארגון של טקסט, גרפיקה, תמונות, קבצי 
אודיו, קבצי וידאו, משחקים אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים; 
תוכנת מחשב עבור טלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים ומחשבי 
כף יד; תוכנת מחשב לשימושי חיפוש, סקירה, רכש והורדה של 
משחקים אלקטרוניים ויישומי תוכנה; מחשב מערכת ההפעלה; 
תוכנת סינכרון נתונים; תוכנת פיתוח תוכנה במחשב; תוכניות 
מחשב  לניהול מידע אישי; תוכנת ניהול מאגרי מידע; תוכנת 
זיהוי תווים; דואר אלקטרוני ותוכנות העברת הודעות; תוכנת 
טלפון סלולרי; תוכנות מחשב לגישה, גלישה וחיפוש מאגרי 
מידע באינטרנט; משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; 

פרסומים אלקטרוניים להורדה; מדריכים למשתמש בקריאה 
אלקטרונית, טופס מכונה קריא או טופס מחשב קריא לשימוש 

עם, ונמכר
כיחידה עם, כל הטובין הנ"ל; כיסויים, תיקים ונרתיקים לכל 
הטובין הנ"ל; אביזרים וחלקים המתאימים עבור כל הסחורה  
הנ"ל, התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, 

במחקר, בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות,
בבדיקה )פיקוח(, בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים 
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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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

searching, reviewing, purchasing, and downloading 
electronic games and software applications; 
computer operating system software; data 
synchronization software; computer application 
development software; computer programs for 
personal information management; database 
management software; character recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
mobile telephone software; computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
computer and electronic games; downloadable 
electronic publications; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; covers, bags and cases for 
all of the aforesaid goods; accessories,
parts, and fittings for all of the aforesaid goods; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical,  weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus. All included in class 9.

להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; 
התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי 

נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסק, תקליטורי די 
וי די ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מנגנונים 
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 
מכונות  חישוב, ציוד לעיבוד נתונים. מחשבים; תוכניות 

מחשבים; מכשירים לכיבוי אש.                                           
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J-CAP

Trade Mark No. 279354 מספר סימן

Application Date 26/10/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AVX Corporation

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 9 סוג: 9

Capacitors; all included in class 9.  קבלים; הנכללים כולם בסוכ 9                   

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

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

U.S.A., 19/05/2015, No. 86/634,769 ארה"ב, 19/05/2015, מספר 86/634,769

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 10431/01/2018



Trade Mark No. 279390 מספר סימן

Application Date 28/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: mahsaney zol sport ltd  שם: מחסני זול ספורט בע"מ

Address: HAIFA, Israel כתובת : איתין יהודה 5, חיפה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: jacob bar-zvi, adv.

Address: 7 jabotinsky st., RAMAT GAN, 5252007, Israel

שם: עו"ד יעקב בר-צבי 

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, 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: 28 סוג: 28

Weights; Skateboard; balls; wooden rackets; fitness 
gloves; skipping rope; roller; boxing gloves  ; all 
included in class 28

משקולות; סקייטבורד; כדורים;  מטקות; כפפות כושר; דלגית; 
רולר ; כפפות אגרוף; הנכללים כולם בסוג 28.                       

                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 10531/01/2018



Trade Mark No. 279460 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1270971 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4983993 ארה"ב מספר: 4983993

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Capital investment consultation services; financial 
services in the nature of commercial and multi-family 
mortgage banking and loan servicing, mortgage 
brokerage services, investment consultation and 
investment management of funds relating to real 
estate and real estate companies; residential and 
commercial real estate agency, appraisal, brokerage, 
investment and management services; financial 
analysis and consultation relating to real estate; 
financial valuation of real estate; financial valuation of 
personal property, namely equipment; financial 
portfolio management of residential and commercial 
real estate; financial research, management and 
investment in the area of residential and commercial 
real estate, namely, research in the field of 
acquisition and disposition of real estate, and assets 
management, namely, management of assets in the 
form of real estate property, and investment and 
management of stock in real estate companies that 
hold, manage, buy and sell real estate; residential 
and commercial real estate facilities management, 
namely, leasing of real property; providing online 
information in the field of real estate management 
and real estate investment services.,  

Class: 37 סוג: 37

Residential and commercial real estate development; 
residential and commercial real estate construction 
services, namely, planning, laying out and 
construction of residential and commercial real 
estate; residential and commercial real estate 
construction management services.

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

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

U.S.A., 03/09/2014, No. 86384371 ארה"ב, 03/09/2014, מספר 86384371

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

ט"ו שבט תשע"ח - 10631/01/2018



 Owners

Name: CBRE, Inc.

Address: 400 S. Hope Street, 25th Floor, Los Angeles CA 
90071, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל
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WHATSAPP

Trade Mark No. 279515 מספר סימן

Application Date 30/10/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software, namely, software for peer-
to-peer messaging, software for peer-to-peer file 
sharing, software for exchanging data, images, video 
images, audio and graphics via Communication 
networks; SIM cards; Computer software; Computer 
hardware; Downloadable software in the nature of a 
mobile application; Downloadable software in the 
nature of a messaging application; Computer 
software for use in facilitating voice over internet 
protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, text 
messages, instant message and online social 
networking services; Downloadable software in the 
nature of a mobile application for messaging; 
Computer software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, displaying, 
tagging, blogging, streaming, linking, annotating, 
indicating sentiment about, commenting on, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via 
computer and communication networks; Software for 
sending and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audio visual content via global 
communication networks; Computer software for the 
collection, managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data and 
information; Downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer and 
communication networks; Computer software for 
personal information management, and data 
synchronization software; Computer software 
development tools; Computer software for use as an 
application programming interface (API); all included 
in class 9.

תוכנה להורדה, שהיא , תוכנה להודעות עמית לעמית, תוכנה 
לשיתוף קבצים עמית לעמית, תוכנה להחלפה של נתונים, 
תמונות, תמונות וידאו, אודיו וגרפיקה באמצעות רשתות 

תקשורת; כרטיסי סים; תוכנת מחשב; חומרת מחשב; תוכנה 
להורדה בצורה של יישום נייד; תוכנה להורדה בצורה של יישום 
הודעות; תוכנת מחשב לשימוש באפשור שיחות קול על גבי 

פרוטוקול אינטרנט (וי. או. איי. פי), שיחות טלפון, שיחות וידאו, 
הודעות טקסט, הודעות מידיות ושירותי רשת חברתית מקוונת; 
תוכנה להורדה בצורה של יישום נייד להודעות; תוכנת מחשב 
ליצירה, עריכה, העלאה, הורדה, גישה, סקירה, שיתוף, תצוגה, 
תיוג, ניהול יומן רשת, הזרמה, קישור, הוספת הערות, ציון 

סנטימנטים, תגובות, הטבעה, שידור, ושיתוף או אחרת אספקת 
מדיה אלקטרונית או מידע באמצעות רשתות מחשב ותקשורת; 
תוכנה לשליחת וקבלת הודעות אלקטרוניות, גרפיקה, תמונות, 
תוכן שמע ואור-קולי באמצעות רשתות תקשורת גלובאליות; 
תוכנת מחשב לאיסוף, ניהול, עריכה, ארגון, שינוי, שידור, 
שיתוף, ואחסון של נתונים ומידע; תוכנת מחשב מסחר 

אלקטרוני להורדה כדי לאפשר למשתמשים לבצע עסקאות 
אלקטרוניות באמצעות רשתות מחשב ותקשורת גלובאליות; 
תוכנת מחשב לניהול מידע אישי, ותוכנת סנכרון נתונים; כלי 
פיתוח תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לשימוש כממשק תכנות 
יישומים (אי. פי. איי); הנכללים כולם בסוג 9.                         
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, personal 
communication services and wireless telephone 
services; Peer-to-peer messaging services; Voice 
over internet protocol (VOIP) services; Audio 
teleconferencing; Teleconferencing services; Video 
teleconferencing; Web messaging; Peer-to-peer 
photo sharing and video sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files, videos 
and audio visual content among users; Providing 
access to computer, electronic and online databases; 
Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, images, 
audio, video and information; Providing online chat 
rooms, instant messaging services, and electronic 
bulletin boards; Providing access to computer 
databases in the field of social networking; Audio, 
text and video broadcasting services over computer 
or other communication networks; Providing online 
forums for communication on topics of general 
interest; Providing online communications links that 
transfer mobile device and Internet users to other 
local and global online locations; all included in class 
38                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

שירותי תקשורת, שהם, שירותי תקשורת אישיים ושירותי טלפון 
אלחוטי; שירותי הודעות עמית לעמית; שירותי קול על גבי 

פרוטוקול אינטרנט (וי. או. איי. פי); שיחות קול ועידה; שירותי 
שיחות ועידה; שיחות וידאו ועידה; הודעות אינטרנט; שירותי 
שיתוף תמונות ושיתוף וידאו עמית לעמית, שהם, שידור 

אלקטרוני של קבצי תמונה דיגיטליים, קטעי וידאו ותוכן אור-קולי 
בקרב משתמשים; אספקת גישה למאגרי נתונים במחשב, 

אלקטרוניים ומקוונים; שירותי תקשורת, שהם, שידור אלקטרוני 
של נתונים, הודעות, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו ומידע; 
אספקת חדרי צ'אט מקוונים, שירותי הודעות מידיות, ולוחות 
מודעות אלקטרוניים; אספקת גישה למאגרי נתונים במחשב 
בתחום של רשת חברתית; שירותי שידור אודיו, טקסט ווידאו 
על גבי מחשב או רשתות תקשורת אחרות; אספקת פורומים 
מקוונים לתקשורת על נושאים של עניין כללי; אספקת קישורי 
תקשורת מקוונים שמעבירים מכשירים ניידים ומשתמשי 
אינטרנט למיקומים מקוונים מקומיים וגלובאליים אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 38. קטעי וידאו ותוכן אור-קולי בקרב 

משתמשים; אספקת גישה למאגרי נתונים במחשב, אלקטרוניים 
ומקוונים; שירותי תקשורת, שהם, שידור אלקטרוני של נתונים, 
הודעות, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו ומידע; אספקת חדרי 

צ'אט מקוונים, שירותי הודעות מידיות, ולוחות מודעות 
אלקטרוניים; אספקת גישה למאגרי נתונים במחשב בתחום של 
רשת חברתית; שירותי שידור אודיו, טקסט ווידאו על גבי מחשב 

או רשתות תקשורת אחרות; אספקת פורומים מקוונים 
לתקשורת על נושאים של עניין כללי; אספקת קישורי תקשורת 

מקוונים שמעבירים מכשירים ניידים ומשתמשי אינטרנט 
למיקומים מקוונים מקומיים וגלובאליים אחרים; הנכללים כולם 

בסוג 38.
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Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of online non-downloadable 
software and applications for instant messaging, 
voice over internet protocol (VOIP), video 
conferencing, and audio conferencing; Computer 
services, namely, creating an online community for 
registered users to engage in social networking; 
Computer services, namely, creating virtual 
communities for users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking;  Computer 
services, namely, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via communication 
networks; Providing online non-downloadable 
software; Computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and 
conducting discussions via communication networks; 
Application service provider (ASP); Application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, displaying, 
tagging, blogging, streaming, linking, annotating, 
indicating sentiment about, commenting on, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via 
computer and communication networks; Providing an 
online network service that enables users to transfer 
personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple online facilities; 
Providing information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, electronic media, 
photographic images and audio visual information, on 
computer and communication networks; 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; 
Providing online facilities that gives users the ability 
to upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; 
Providing non-downloadable e-commerce software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via global computer network; Computer 
services, in particular, application service provider 
featuring application programming interface (API) 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
Software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, for 
transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network; all included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנה ויישומים מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה להודעות מידיות, קול על גבי פרוטוקול אינטרנט (וי. או. 
איי. פי), שיחות ועידה בווידאו, שיחות ועידה קוליות; שירותי 
מחשב, שהם, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים רשומים כדי 
לעסוק ברשת חברתית; שירותי מחשב, שהם, יצירת קהילות 
וירטואליות למשתמשים כדי להשתתף בדיונים, לקבל משוב 

מעמיתיהם, ולעסוק ברשת חברתית, עסקית וקהילתית; שירותי 
מחשב, שהם, אירוח מתקנים אלקטרוניים עבור אחרים לדיונים 
אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת; אספקת תוכנה 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה; שירותי מחשב, שהם, אירוח 
מתקנים אלקטרוניים עבור אחרים לארגון ועריכת דיונים 

באמצעות רשתות תקשורת; ספק שירותי יישומים (איי. אס. 
פי); שירותי ספק שירותי יישומים (איי. אס. פי), שהם, אירוח 

יישומי תוכנת מחשב של אחרים; ספק שירותי יישומים (איי. אס. 
פי) הכוללים תוכנה כדי לאפשר או להקל על יצירה, עריכה, 

העלאה, הורדה, גישה, סקירה, שיתוף, תצוגה, תיוג, ניהול יומן 
רשת, הזרמה, קישור, הוספת הערות, ציון סנטימנטים, תגובות, 
הטבעה, שידור, ושיתוף או אחרת אספקת מדיה אלקטרונית או 
מידע באמצעות רשתות מחשב ותקשורת; אספקת שירות רשת 
מקוון המאפשר למשתמשים להעביר נתוני זהות אישיים אליו 
ולשתף נתוני זהות אישיים עם ובקרב מתקנים מקוונים מרובים; 
אספקת מידע מאינדקס חיפוש ומאגרי נתונים של מידע, כולל 
טקסט, מסמכים אלקטרוניים, מאגרי נתונים, גרפיקה, מדיה 
אלקטרונית, תמונות מצולמות ומידע או-קולי, על גבי רשתות 
מחשב ותקשורת; אספקת שימוש זמני ביישומי תוכנה שאינם 
ניתנים להורדה לרשת חברתית, יצירת קהילה וירטואלית, 
ושידור של אודיו, וידאו, תמונות מצולמות, טקסט, גרפיקה 
ונתונים; אספקת מתקנים מקוונים המאפשרים למשתמשים 

להעלות, לשנות ולשתף אודיו, וידאו, תמונות מצולמות, טקסט, 
גרפיקה ונתונים; אספקת תוכנת מסחר אלקטרוני שאינה ניתנת 
להורדה כדי לאפשר למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; שירותי מחשב, בפרט, 

ספק שירות יישומים הכולל תוכנת ממשק תכנות יישומים (איי. 
פי. איי) כדי לאפשר למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות  
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; שירותי תוכנה כשירות 
(אס. איי. איי. אס) הכוללים תוכנה לשליחת התראות הודעה 

אלקטרוניות, לשידור הזמנות ושליחת וקבלת הודעות 
אלקטרוניות, וכדי לאפשר למשתמשים לבצע עסקאות 

אלקטרוניות באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; הנכללים כולם 
בסוג 42.                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; Identification 
verification services, namely, providing authentication 
of personal identification information; Social 
introduction and networking services; User 
verification services; Identification verification 
services; all included in class 45.

שירותי רשת חברתית מקוונת; שירותי זיהוי אימות, שהם, 
אספקת אימות של מידע זיהוי אישי; שירותי היכרויות ורשתות 

חברתיות; שירותי אימות משתמש; שירותי זיהוי אימות; 
הנכללים כולם בסוג 45.                                                     
                                                                                    

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 11031/01/2018



 Owners

Name: WhatsApp Inc.

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 11131/01/2018



Trade Mark No. 279632 מספר סימן

Application Date 12/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1271625 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

People's Republic of China No. 
8970437

סין מספר: 8970437

Dated 28/03/2012 (Section 16) מיום 28/03/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; laptop computers; computer peripheral 
devices; electronic pocket translators; computer 
programs [downloadable software]; notebook 
computers; electronic agendas; counterfeit [false] 
coin detectors; electronic tags for goods; facsimile 
machines; punched card machines for offices; 
weighing apparatus and instruments; jigs [measuring 
instruments]; aerials; transmitters of electronic 
signals; intercommunication apparatus; navigational 
instruments; radiotelephony sets; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; walkie-talkies; monitoring apparatus, 
electric; video recorders; camcorders; 
cinematographic cameras; cameras [photography]; 
materials for electricity mains [wires, cables]; fire 
extinguishers; teeth protectors; alarms; spectacles 
[optics]; chargers for electric batteries; batteries, 
electric; slides [photography].

ט"ו שבט תשע"ח - 11231/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word COOLPAD in stylized 
lettering; the wording COOLPAD has no significance 
in the relevant trade or industry or as applied to the 
goods listed in the application, no geographical 
significance, and not a term of art.

 Owners

Name: Yulong Computer Telecommunication 
Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: 6/F, Building 1,Coolpad Cyber Harbor, Hi-Tech 
Industrial Park (North), Nanshan District, Shenzhen, 
People's Republic of China

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 11331/01/2018



Trade Mark No. 279744 מספר סימן

Application Date 09/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1267128 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring nutritional 
supplements, namely vitamins, minerals, herbs, 
organic foods, essential fatty acids, amino acids, 
homeopathic treatment products, aroma therapeutic 
treatment products, sports and athletic supplements, 
fish oil, oils from plants, enzymes, sweeteners and 
antioxidants; and online retail store services featuring 
personal care products, namely, body creams, body 
oils, skin toners, facial masks, hand and body lotion, 
hand and body wash, lip balm, hair shampoo, hair 
conditioner, sunscreen, shave cream, skin cream, 
bath oil, bath salts, bath soap, hand soap, bar soap, 
eye shadow, lipstick, makeup remover, mascara, nail 
polish, deodorant, hand sanitizers and hair color, 
products for use in the home, namely, multi-purpose 
cleaners, glass cleaners, air fresheners, carpet 
cleaners, soaps, dishwashing detergent, laundry 
detergent, kitchenware, cookware, paper plates and 
paper napkins, sports and bodybuilding nutritional 
supplements, books relating to health and nutrition, 
baby and child care products, namely, toys, diapers, 
non-medicated wipes, non-medicated diaper rash 
cream, multi-vitamins, cough syrup, earache drops, 
bandages, toothpaste, shampoo, body wash, soap, 
bubble bath, baby food, cookies, juice containing fruit 
and flavored powders to be added to milk, health and 
fitness related devices, namely, tooth brushes, 
tongue scrapers, exercise mats and aromatherapy 
products, test kits for pH, pregnancy, human blood 
type and diabetes, human blood test and blood 
pressure monitoring devices, pill cases, drink mixers, 
air purifiers, lamps, light bulbs, water bottles, 
batteries and candles, food and grocery products, 
namely, cocoa, tea, coffee, flour, nutritional bars, 
milk, nuts, spices, salt, sweeteners, fruit, honey, 
chocolate, cooking oils, rice, noodles, cookies, 
crackers, candy, peanut butter, pancake and waffle 
mix, bread mix and cookie mix, products for the care 
of pets, namely, shampoo, hair conditioner, 
nutritional supplements, multi-vitamins, minerals, cat 
treats, dog treats, and flea and tick repellant.

ט"ו שבט תשע"ח - 11431/01/2018



 Owners

Name: iHerb, Inc.

Address: 15535 Sand Canyon Avenue, Irvine CA 92618, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 11531/01/2018



HORTONWORKS

Trade Mark No. 279754 מספר סימן

Application Date 08/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hortonworks, Inc.

Address: 5470 Great America Parkway, Santa Clara, 
California 95054, 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: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for the collection, 
analysis and storage of information and data, in 
Class 9.

תוכנת מחשב הניתנת להורדה לאיסוף, ניתוח ואחסון של מידע 
ונתונים, הנכללים בסוג 9                                                   

            

Class: 41 סוג: 41

Training services in the field of software 
implementation, management and use; information 
technology training services, in Class 41.

שירותי הדרכה בתחום הטמעת תכנה, ניהול ושימוש של 
תוכנות; שירותי הדרכה לטכנולוגיית מידע, הנכללים בסוג 41   

                                                              

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, technical support 
for third parties in the fields of software 
implementation, management and use; information 
technology consultation, in Class 42.

שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, תמיכה טכנית לצדדים שלישיים 
בתחומי הטמעת תכנה, ניהול ושימוש של תוכנות; ייעוץ 

בטכנולוגיית מידע, הנכללים בסוג 42                                   
                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 11631/01/2018



Trade Mark No. 279795 מספר סימן

Application Date 08/11/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: ultra - dark blue wellness-bright green 
(backround - every color)  

הסימן מוגבל לצבעים אולטרה בכחול כהה. וולנס בירוק בהיר 
כמו שמופיע בסימן שמצורף הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Assaf Shachar שם: אסף שחר

Address: dizengoff 10 app 14, NETANYA, 42405, Israel כתובת : דיזינגוף 10 דירה 14, נתניה, 42405, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoav Har Oz, Adv.

Address: Tel Hai 24 b St., Ra'anana, Israel

שם: עו"ד יואב הר עוז 

כתובת : תל חי 24 ב', רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Physical training ; providing physical training and 
sport activities; all included in class 41

חינוך גופני; מתן אימונים גופניים ופעילויות ספורט; הנכללים 
כולם בסוג 41                                                 

ט"ו שבט תשע"ח - 11731/01/2018



TRANSPARENT SURGICAL

Trade Mark No. 279970 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1332546 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

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

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 3100401, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 3100401, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Computerized apparatus and instruments for medical 
and surgical use, comprising head-mounted visors 
and displays, cameras, imaging devices and 
monitors, for displaying and processing two or three 
dimensional imaging of body cavities, organs and 
tissues, medical images and procedures, data, texts, 
video and graphics

התקנים ומכשירים מבוססי מחשב לשימוש ברפואה ובניתוח, 
הכוללים משקפים ומסכים מורכבי ראש, מצלמות, התקני 

הדמייה ומשגוחים עבור תצוגה דו או תלת ממדית של דמויות 
חללי, איברי ורקמות גוף, דמויות ותהליכים רפואיים, נתונים, 

טקסטים, וידאו וגראפיקות.                                                 
                                                                                    

                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 11831/01/2018



Trade Mark No. 279976 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

soaps for personal use, shower gel, body wash, 
facial cleansers, shaving preparations, shampoos, 
cosmetic preparations for skin care, cosmetic 
preparations for baths, toiletries, deodorants for 
human beings, antiperspirants; all included in Class 
3.

סבונים לשימוש אישי, ג'לים למקלחת {לרחצה), תרחיצי גוף, 
תכשירי ניקוי לפנים, תכשירי גילוח, שמפו,  תכשירים קוסמטיים 
לטיפוח העור, תכשירים קוסמטיים לאמבטיות, מוצרי טיפוח, 

דאודורנטים לבני אדם,  אנטי פרספירנטים; הנכללים כולם בסוג 
                                                     3

ט"ו שבט תשע"ח - 11931/01/2018



YISSUM

Trade Mark No. 279986 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT 
COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF 
JERUSALEM LTD

שם: ישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית 
בירושלים בע"מ

Address: Park Hi Tec, P.O.B. 39135, Jerusalem, Givat 
Ram, Israel

כתובת : פארק היי-טק, ת.ד. 39135, ירושלים, גבעת רם, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business services, namely initiating, negotiating, 
conclusion and administrating transactions in respect 
of technologies; business services, namely initiating, 
negotiating, conclusion and administrating 
transactions in respect of intellectual property assets; 
business services, namely: assisting the owners of 
intellectual property and intangible assets in finding 
potential investors, purchasers and licensees; 
business consultation in the area of technology 
transfer, technology licensing, technology 
commercialization planning and strategic marketing 
of technology; commercial management and 
business management of intellectual property; 
business development.

שירותים עסקיים, דהיינו ייזום, ניהול משא ומתן, גימור וניהול 
של עסקאות ביחס לטכנולוגיות; שירותים עסקיים, דהיינו ייזום, 
ניהול משא ומתן, גימור וניהול של עסקאות ביחס לנכסי קניין 
רוחני; שירותים עסקיים, דהיינו: סיוע לבעלים של קניין רוחני 

ונכסי ידע במציאת משקיעים, רוכשים ובעלי רישיונות 
פוטנציאליים; ייעוץ עסקי בתחום של העברת טכנולוגיה, רישוי 

טכנולוגיה, תכנון מסחור טכנולוגיה ושיווק אסטרטגי של 
טכנולוגיה; ניהול מסחרי וניהול עסקי של קניין רוחני; פיתוח 

עסקי.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 12031/01/2018



THE NORMAN

Trade Mark No. 279987 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, personal 
care products for the skin, face, body and hair; room 
fragrances.

סבונים, בישום, שמנים אתרים, תמרוקים, מוצרים לטיפוח אישי 
עבור העור, הפנים, הגוף והשיער; ניחוחות לחדר.                   

                    

Class: 4 סוג: 4

Candles and wicks. נרות ופתילות.           

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather or imitation of leather, namely 
bags, cases and wallets.

סחורות העשויות מעור או חיקוי עור, דהיינו תיקים, נרתיקים 
וארנקים.                             

Class: 21 סוג: 21

Household utensils; household containers; kitchen 
utensils.

כלים למשק בית; מיכלים למשק בית; כלים למטבח.                 
                

Class: 34 סוג: 34

Ashtrays. מאפרות.     

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services, including in shops and online, in 
respect of: soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, personal care products for the skin, face, 
body and hair, household perfumery, scented 
candles, artistic works, photographs, posters, 
postcards, paper products, office requisites, 
magazines, downloadable publications and 
applications,  leather and imitation leather products, 
umbrellas, house linen and towels, sunglasses, 
personal electronic devices and accessories therefor, 
households utensils and containers, jewellery, toys 
and games; ashtrays.

שירותי מכירה קמעונאית, כולל בחנויות ובצורה מקוונת, ביחס 
ל: סבונים, בישום, שמנים אתרים, תמרוקים, מוצרים לטיפוח 
אישי עבור העור, הפנים, הגוף והשיער, בישום לבית, נרות 
ריחניים, עבודות אמנות, תצלומים, כרזות, גלויות, מוצרי נייר, 
צרכי משרד, מגזינים, פרסומים ויישומים הניתנים להורדה, 
מוצרי עור וחיקוי עור, מטריות, מצעים ומגבות לבית, משקפי 
שמש, התקני אלקטרוניקה אישיים ואביזרים שלהם, כלים 

ומיכלים למשק בית, תכשיטים, צעצועים ומשחקים; מאפרות.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 41 סוג: 41

Party and reception planning, coordination and 
consultation services.

שירותי תכנון, תאום וייעוץ עבור מסיבות וקבלות פנים.             
                          

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; resort lodging services; restaurant, 
catering, bar and cocktail lounge services; snack bar 
services; provision of general purpose facilities for 
meetings, social functions, conferences and 
exhibitions, banquet and special occasions hotel 
services featuring incentive programs providing 
special guest services, amenities and awards to 
frequent hotel guest members.

שירותי מלון; שירותי מגורים באתר נופש; שירותי מסעדה, 
קייטרינג, בר ואולם קוקטיילים; שירותי בר חטיפים; אספקה של 
מתקנים למטרות כלליות עבור פגישות, אירועים חברתיים, 
כנסים ותצוגות, שירותי מלון לנשפים ואירועים מיוחדים 

המציגים תוכניות תמריצים המספקות שירותי אורחים מיוחדים, 
נוחיות ופרסים לחברי מלון המתארחים באופן תדיר.               
                                                                                    

                                      

Class: 44 סוג: 44

Beauty salon services; health spa services for health 
and wellness of the body and spirit.

שירותי סלון יופי; שירותי ספא בריאות לבריאות וחוסן של הגוף 
והנפש.                                                     

ט"ו שבט תשע"ח - 12131/01/2018



Ownersבעלים

Name: KING ALBERT LTD שם: המלך אלברט בע"מ

Address: 26 Nachmani Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב נחמני 26, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 12231/01/2018



Trade Mark No. 280013 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                               
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Trade Mark No. 280039 מספר סימן

Application Date 10/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Peer Pharm Ltd. שם: פאר פארם בע"מ

Address: 17 Amal St. Afek Industrial Zone, Rosh Haayin, 
48092, Israel

כתובת : רח' העמל 17 אזור תעשיה אפק, ראש העין, 48092, 
ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical cream for the treatment of burns. קרם רפואי לטיפול בכוויות .                               
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Trade Mark No. 280052 מספר סימן

Application Date 15/11/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danino Dorit שם: דנינו דורית

Address: 23 Shlomo Israqi St., Rishon Le-Zion, Israel כתובת : שלמה עירקי 23, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Elkarif & Co, Adv.

Address: Rotchild 55 St., Rishon Le Zion, 75266, Israel

שם: י. אלקריף ושות', עו"ד 

כתובת : רוטשילד 55, ראשון לציון, 75266, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycle. אופניים.

Class: 16 סוג: 16

Pens. עטים.
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GAMEPLAYKIT

Trade Mark No. 280230 מספר סימן

Application Date 24/11/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5867180 יפן מספר: 5867180

Dated 15/07/2016 (Section 16) מיום 15/07/2016 (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 
computers and peripherals therefor; wearable 
computer hardware; peripherals for mobile 
computers; 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; speakers; microphones; 
audio components and accessories; sound and video 
recording and reproducing apparatus; digital audio 
recorders and players; digital video recorders and 
players; 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; monitors and displays, 
keyboards, mice and mouse pads, styluses, printers, 
and disk drives; blank recording media for 
computers; blank magnetic recording media; data 
storage apparatus and media; computer chips; 
televisions; television receivers; television monitors; 
set top boxes; global positioning system (GPS) 
devices; navigational instruments and devices; 
handheld computers for playing, organizing, 
downloading, transmitting, manipulating and 
reviewing audio, and media files; handheld 
computers for controlling speakers, amplifiers, stereo 
systems and entertainment systems; handheld and 
wearable computers for playing, organizing, 
downloading, transmitting, manipulating, and 
reviewing audio, and media files; stereo systems, 
audio and video receiving and reproducing apparatus 
for home theater systems; audio and video 
reproduction equipment; computer software; 
computer operating system software; application 
development computer software; computer software 
used in developing other software applications; 
computer software for configuring, operating and 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; מחשבים ניידים, מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
נישאים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולמען שליחה, קבלה 
ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים 

אחרים; מחשבים לבישים וציוד היקפי בעבורם; חומרת מחשב 
לבישה; פריפריה למחשבים ניידים; התקנים דיגיטליים לבישים 
המסוגלים לספק גישה לאינטרנט, לשליחה, קבלה ואחסון של 
שיחות טלפון, דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים אחרים; 

מכשירי רדיו, משדרי רדיו ומקלטים; נגני מדיה, רמקולי שמע, 
מכשירי טלפון, מכשירי טלקומוניקציה ומחשבים לשימוש בכלי 
רכב; מכשירי הקלטת קול ומכשירים קוליים; אוזניות, אוזניות 
קשת; רמקולים; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי אודיו; מכשירי 
הקלטת קול ווידאו הקלטה והתרעה; מקלטי אודיו דיגיטליים 

ונגנים; מקליטים ומקלטי וידאו דיגיטליים; מגברים ומקלטי שמע; 
ציוד תקשורת רשת; ציוד תקשורת אלקטרוני; מכשירי 

טלקומוניקציה ומכשירים; טלפונים; טלפונים ניידים; התקני 
תקשורת אלחוטיים להעברת קול, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו 
ותוכן מולטימדיה; מוניטור וצגים, מקלדות, עכברים, רפידות 
עכבר, עט חרט למחשב כף יד בעל מסך מגע, מדפסות וכונני 
דיסקים; הקלטת מדיה ריקה עבור מחשבים; הקלטת מדיה 
מגנטית ריקה; אמצעי אחסון של נתונים ותקשורת; שבבי 
מחשב; טלוויזיות; מגברי טלוויזיה; צגי טלוויזיה ; ממירים; 
מכשירי מערכות מיקום גלובלית(ג׳י.פי.אס.); מכשירי ניווט; 
מחשבי כף יד למשחקים, ארגון, הורדה, העברה, מניפולציה 
וסקירה של קבצי שמע וקבצי מדיה; מחשבי כף יד לשליטה על 
רמקולים, מגברים, מערכות סטריאו ומערכות בידור; מחשבי כף 

יד ואביזרים לבישים למשחקים, ארגון, הורדה, העברה, 
מניפולציה וסקירה של קבצי שמע וקבצי מדיה; מערכות 
סטריאו, מכשירים לקליטה, אודיו ווידאו, למערכות קולנוע 
ביתיות; ציוד לשחזור קולי וויזואלי ; תוכנת מחשב; מערכת 

ההפעלה למחשב; יישום תוכנה לפיתוח מחשב; תוכנת מחשב 
המשמשת לפיתוח יישומי תוכנה אחרים; תוכנת מחשב לקביעת 

התצורה, ההפעלה והבקרה של התקנים ניידים, התקנים 
לבישים, טלפונים ניידים, מחשבים וציוד היקפי למחשב, נגני 
אודיו ווידאו; תוכנת מחשב ליצירת מסדי נתונים לחיפוש של 
מידע ונתונים עבור מסדי נתונים ברשת החברתית רשת עמית 
לעמית(עבור בני אותם גילאים); הקלטות אודיו ווידאו להורדה, 
הכוללות מוסיקה, הופעות מוסיקה וסרטוני מוסיקה; ספרים 
אלקטרוניים להורדה, מגזינים, כתבי עת, עלונים, עיתונים, 
כתבי עת ופרסומים אחרים; מחברים חשמליים ואלקטרוניים; 
מצמדים ; שבבים(מעגלים משולבים); מטענים; חיבור התקנים 
להרחבת פונקציות של טלפונים חכמים, מחשבים נגני מוסיקה 
ניידים; ממשקים למחשבים ותקשורת קווי חשמל; כיסויים, 
תיקים ומארזים המותאמים או מעוצבים על מנת להכיל 
מחשבים, ציוד היקפי למחשב, מחשבים, מחשבי כף יד, 

מחשבים ניידים, טלפונים ניידים, טלפונים, מכשירים דיגיטליים 
נישאים ומכשירים דיגיטליים לבישים ושמע, נגני אודיו ווידאו; 
שלטים מרחוק ומחשבי כף יד ומחשבים לבישים לבקרת נגני 
אודיו ווידאו, רמקולים, מגברים, מערכות קולנוע ביתי ומערכות 
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controlling mobile devices, wearable devices, mobile 
phones, computers, and computer peripherals, and 
audio and video players; computer software for 
creating searchable databases of information and 
data for peer-to-peer social networking 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 (integrated circuits); 
chargers; connecting devices for expanding functions 
of smart phones, computers portable music players; 
interfaces for computers and electric power line 
communications; 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 computers for controlling 
audio and video players, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
electronic agendas; facsimile machines; silicon 
wafers; integrated circuits; amplifiers; display 
screens; keyboards; printers; disk drives; computer 
hard drives; hard disk drives; computer terminals; 
microprocessors; memory boards for computers; 
solid state drives; computer programs; device driver 
software; application computer software; computer 
operating software; mobile telephone software; 
computer firmware; computer game software; pre-
recorded computer programs; personal digital 
assistants; electronic note pads; electronic book 
readers; recording media in which electronic data of 
fonts, typefaces, type designs and symbols for 
computers are recorded; IC chips, discs and tapes 
bearing or for recording computer programs and 
software; random access memory; memory for 
computers; data storage apparatus for computers; 
computer speakers; blank compact discs; blank audio 
discs, video discs or DVDs; IC cards (smart cards); 
electronic machines and instruments and parts 
thereof; covers, bags and cases for electronic 
machines and instruments and parts thereof; 
modems; MP3 players; cordless telephones; parts 
and accessories for mobile telephones; smartphones; 
answering machines; videophones; digital cameras; 
digital video cameras; stereo headphones; audio 
receivers; audio decoders; voice recorders; electric 
phonographs; record players; tape recorders; 
loudspeakers; audio recorders and players; audio 
cassette recorders and players; video cassette 
recorders and players; compact disc recorders and 
players; DVD recorders and players; digital audio 
tape recorders and players; video cameras; sound 
mixers and video mixers; car audio apparatus; data 
processing apparatus; remote control apparatus; 
parts and accessories for electrical communication 
machines and instruments; covers, bags and cases 
for electrical communication machines and 
instruments; programs for video game machines for 
business use; programs for video game machines for 
home use; electronic circuits and CD-ROMs in which 
programs for portable liquid crystal game machines 
are recorded; records; music files that can be 
received via the Internet and saved; downloadable 

בידור; אג׳נדות אלקטרוניות; מכונות פקסימיליה; מפצלי נתחים 
או שבבים מסיליקון; מעגלים משולבים; מגברים; מסכי תצוגה; 
מקלדות; מדפסות; כונני דיסקים; כוננים קשיחים במחשב; 
התקני כוננים קשיחים; מסופי מחשב; מיקרו מעבדים; לוחות 

זיכרון למחשבים; אמצעי לאיחסון דרייב; תוכנות מחשב; תוכנת 
מנהל התקן; יישומי תוכנות מחשב; תוכנת הפעלת מחשב; 

תוכנת טלפון סלולרי; תוכנה להתקן חומרה על המחשב; תוכנת 
משחק מחשב; תוכנות מחשב מוקלטות מראש; עוזר דיגיטלי 
אישי; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים אלקטרוניים; הקלטת 
מדיה של נתונים אלקטרוניים מוקלטים של גופנים, צורות, סוגי 
עיצובים וסמלים עבור מחשבים; שבבי מעגל  משולב (כרטיסים 
חכמים), דיסקים וקלטות הנושאות או עבור הקלטת תוכנות 
מחשב ותוכנה; זיכרון גישה אקראית; זיכרון למחשבים; ציוד 

אחסון נתונים למחשבים; רמקולים למחדש; תקליטורים ריקים; 
תקליטורי שמע, וידאו או די.וי.די. ריקים; כרטיסי מעגל משולב 
(כרטיסים חכמים); מכונות ומכשירים אלקטרוניים וחלקיהם; 
כיסויים, תיקים למכונות ומכשירים אלקטרוניים וחלקיהם; 
מודמים; נגני אם.פי.3; טלפונים אלחוטיים; חלקים ואביזרים 
לטלפונים ניידים; טלפונים חכמים; מכונות משיבון; וידאופון; 
מצלמות דיגיטליות; מצלמות וידאו דיגיטליות; אוזניות סטריאו; 
מגברי קול; מפענחי שמע; מקליטי קול; פונוגרפים חשמליים; 
נגני שמע; מקליטי שמע; רמקולים; מקליטי ונגני אודיו; מקליטי 
ונגני שמע; קלטות ומקלטי וידאו; נגניי ומקליטי קלטות וידאו; 
נגניי ומקלטי די.וי.די.; נגניי ומקליטי קלטות אודיו דיגיטליות; 
מצלמות וידאו; מערבלי קול ווידאו; מכשירי שמע לרכב; 

מכשירים לעיבוד נתונים; שלט רחוק; חלקים ואביזרים למכונות 
ומכשירים חשמליים; כיסויים, תיקים ואריזות למכונות ומכשירים 
חשמליים; תוכנות עבור מכונות משחקי וידאו לשימוש עסקי; 

תוכנות למכונות משחק וידאו לשימוש ביתי; מעגלים 
אלקטרוניים ו סי.די. ו- סי.די.רום שבו מוקלטות תוכנות עבור 
משחקי וידאו מגבישים נוזליים ניידים; רשומות; קבצי מוסיקה 
שניתן לקבל דרך האינטרנט ולשמור; צלילים להורדה או 
מוסיקה; קבצי תמונה שיכולים להתקבל דרך האינטרנט 
ולשמור; תקליטורי וידיאו מוקלטים מראש וקלטות וידאו; 
תמונות להורדה, סרטונים או סרטים; סרטי קולנוע; סרטים 

שקופיות; כלי אחסון של שקופיות; פרסומים אלקטרוניים.         
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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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

sounds or music; image files that can be received via 
the Internet and saved; pre- recorded video discs and 
videotapes; downloadable images, videos or movies; 
motion picture films; slide films; slide film mounts; 
electronic publications.

                                                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/05/2015, No. 67243 ג'מאייקה, 29/05/2015, מספר 67243

Class: 9 סוג: 9
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REPLAYKIT

Trade Mark No. 280248 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 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;  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, 
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 
operating system software; application development 
software; computer software used in developing 
other software applications; computer software for 
configuring, operating and controlling mobile devices, 
wearable devices, mobile phones, computers, and 
computer peripherals, and audio and video players; 
computer software for creating searchable databases 
of information and data for peer-to-peer social 
networking databases; downloadable audio and 
video recordings featuring music, music 
performances, and music videos; downloadable 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מחשבי כף יד; 
מחשבי לוח; מחשבים ניידים; מכשירי כף יד אלקטרונים 
דיגיטליים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם שליחה, 
קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים 

דיגיטליים אחרים; ציוד היקפי לביש למחשב; חומרה לבישה 
למחשב; 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, ומקלטי רדיו; 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;  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 לבישים לניגון, 
ארגון, הורדה, העברה, תפעול וסקירת אודיו, וקבצי מדיה; 
מערכות סטריאו, מערכות קולנוע ביתיות, ומערכות בידור 
ביתיות; מערכות קולנוע ביתיות ומערכות בידור ביתיות 

המורכבות מנגני אודיו ווידאו, רמקולים, מגברים, ושלטי כף יד 
אלחוטיים; תוכנת מחשב; תוכנת מערכת הפעלת מחשב; 

תוכנת פיתוח יישומים; תוכנת מחשב המשמשת בפיתוח יישומי 
תוכנה אחרים; תוכנת מחשב להגדרה, הפעלה, ושליטה 

במכשירים ניידים, מכשירים לבישים, טלפונים ניידים, מחשבים, 
וציוד היקפי למחשב, ונגני אודיו ווידאו; תוכנת מחשב ליצירת 
מאגרי נתונים לחיפוש של מידע ונתונים של מאגרי נתוני רשת 
חברתית מעמית-לעמית; הקלטות אודיו ווידאו להורדה הכוללות 

מוסיקה, הופעות מוסיקה, וקטעי וידאו מוסיקליים; ספרים, 
מגזינים, כתבי עת, עלוני חדשות, עיתונים, ז'ורנלים ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים 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, טלפונים ניידים, 
טלפונים, מכשירים כף יד דיגיטליים ולבישים, ונגני אודיו ווידאו 
דיגיטליים; 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; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות 

רושמות; מכניזם עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; 
מכונות הכתבה; סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות 

אלקטרוניות עבור סחורות;  מכונות פקסימיליה; מכשירים וכלי 
שקילה; מודדים; לוחות מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; 
גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מגברים; מסכי 
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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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

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;  
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; all included in class 9.

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; 
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
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/05/2015, No. 67244 ג'מאייקה, 29/05/2015, מספר 67244

Class: 9 סוג: 9
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APPLE MUSIC CONNECT

Trade Mark No. 280280 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41
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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; publication, uploading, 
storing, 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 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.

סידור, ארגון, ניהול, והצגת סמינרים, סדנאות, שיעורים, 
סמינרים מקוונים, כנסים, הדרכות מקוונות, ותכנית למידה 
מרחוק; סידור, ארגון, ניהול, והצגת הופעות, הופעות חיות, 
אירועי בידור מיוחדים, אירועים אמנותיים ותרבותיים, בידור 

תיאטרלי, תחרויות, התמודדויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, 
תצוגות, ואירועי ספורט; הפקה, הפצה, והצגה של תכניות רדיו, 

תכניות טלוויזיה, סרטים, הקלטות קול; אספקת תכניות 
טלוויזיה, רדיו, אודיו, וידאו, פודקאסט, ושידורים אינטרנטיים; 

אספקת תכניות בידור, ספורט, מוסיקה, מידע, חדשות, 
ואקטואליה באמצעות רשתות תקשורת, רשתות מחשבים, 
האינטרנט, לוויין, רדיו, רשתות תקשורת אלחוטית, טלוויזיה, 
וטלוויזיה בכבלים; שירותי בידור, שהם אספקת הזרמה, מנוי, 
ופלטפורמה להורדת מוסיקה ושירותים; אספקה של בידור חי 
ובידור מוקלט, שהם הופעות מוסיקליות; אספקת תכניות בידור, 

ספורט, מוסיקה, מידע, חדשות ואקטואליה שאינן ניתנות 
להורדה; אספקת אתרי אינטרנט ויישומי מחשב הכוללים 
תכניות בידור, ספורט, מוסיקה, מידע, חדשות, אקטואליה, 
ואמנות ותרבות; אספקת אתרי אינטרנט ויישומי מחשב 

הכוללים מידע בתחום של בידור, מוסיקה, ספורט, חדשות, 
ואמנות ותרבות; אספקת משחקי מחשב, משחקים אלקטרוניים, 

משחקים אינטראקטיביים, ומשחקי וידאו שאינם ניתנים 
להורדה; אספקת מידע, לוחות זמנים, ביקורות והמלצות 
מותאמות אישית לתכניות חינוך, בידור, סרטים, תיאטרון, 

אירועים אמנותיים ותרבותיים, הופעות, הופעות חיות, תחרויות, 
ירידים, פסטיבלים, תערוכות, תצוגות, ואירועי ספורט; שירותי 
הזמנת כרטיסים והזמנת מקומות לתכניות חינוך, בידור, 
סרטים, תיאטרון, אירועים אמנותיים ותרבותיים, הופעות, 

הופעות חיות, תחרויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, תצוגות, 
ואירועי ספורט; פרסום והצגה של ביקורות, סקרים, ודירוגים, 

ואספקת אתרי אינטרנט אינטראקטיביים ויישומי מחשב לפרסום 
ולשיתוף של ביקורות, סקרים, ודירוגים בנוגע לתכניות חינוך, 

בידור, סרטים, תיאטרון, אירועים אמנותיים ותרבותיים, 
הופעות, הופעות חיות, תחרויות, ירידים, פסטיבלים, תערוכות, 
תצוגות, ואירועי ספורט; אספקת רינגטונים, מוסיקה, וידאו, 
וגרפיקה מוקלטים מראש שאינם ניתנים להורדה לשימוש 
במכשירי תקשורת ניידים; פרסום, אחסון, שיתוף, צפייה 

ופרסום של תמונות, אודיו, וידאו, כתבי עת מקוונים, בלוגים, 
פודקאסטים, ותוכן מולטימדיה דרך אתר אינטרנט; הוצאה לאור 

של ספרים, כתבי עת, עיתונים, עלוני חדשות, ספרי עזר, 
בלוגים, ז'ורנלים, ופרסומים אחרים; אספקת אתרי אינטרנט 
ויישומי מחשב הכוללים ספרים, כתבי עת, עיתונים, עלוני 

חדשות, ספרי עזר, בלוגים, ז'ורנלים, ופרסומים אחרים; דיווח 
חדשות; שירותי ספרייה אלקטרונית ומקוונת; אספקת אתרי 
אינטרנט ויישומי מחשב הכוללים מידע בתחום של כושר 

ופעילות גופנית; שירותי הדמיה דיגיטלית; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 42 סוג: 42

Computer programming; design, development and 
maintenance of proprietary computer software in the 
field of natural language, speech, speaker, language, 
voice recognition, and voice-print recognition; rental 
of computer hardware and software apparatus and 
equipment; computer hardware and software 
consulting services; support and consultation 
services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer 
hardware or software information online; website 
creation, design and maintenance services; website 
hosting services; application service provider (ASP) 
services featuring hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services featuring software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, and electronic publications; application 
service provider (ASP) services featuring software for 
use in connection with voice recognition software and 
voice-enabled software applications; providing online 
non-downloadable software; providing search 
engines for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; computer 
services, namely providing a user-customized feed of 
news, sports, weather, commentary, and other 
information, content from periodicals, blogs, and 
websites, and other text, audio, video, and 
multimedia content; computer programming services 
for creating indexes of online information, sites and 
other resources available on global computer 
networks for others; electronic data storage services; 
cartography and mapping services; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; providing non-downloadable  computer 
software for use in connection with fitness and 
exercise; creation and design of visual effects and 
graphics for others all included in class 42.

תכנות מחשבים; עיצוב, פיתוח ותחזוקה של תוכנת מחשב 
קניינית בתחום של שפה טבעית, דיבור, רמקול, שפה, זיהוי 
קול, וזיהוי טביעת קול; השכרה של מכשירי וציוד חומרת 

ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ בחומרת ותוכנת מחשב; שירותי 
תמיכה וייעוץ בפיתוח מערכות מחשב, מאגרי נתונים ויישומים; 
אספקת מידע על חומרת ותוכנת מחשב באינטרנט; שירותי 
יצירת, עיצוב ותחזוקת אתרי אינטרנט; שירותי אירוח אתרי 
אינטרנט; שירותי ספק שירות יישומים (איי. אס. פי) הכוללים 
אירוח יישומי תוכנת מחשב של אחרים; שירותי ספק שירות 
יישומים (איי. אס. פי) הכוללים תוכנה ליצירה, עריכה, הפצה, 
הורדה, שידור, קבלה, ניגון, עריכה, חילוץ, קידוד, פענוח, 

תצוגה, אחסון, וארגון טקסט, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו, 
ותוכן מולטימדיה, ופרסומים אלקטרוניים; שירותי ספק שירות 
יישומים (איי. אס. פי) הכוללים תוכנה לשימוש בהקשר עם 

תוכנה לזיהוי קול ויישומי תוכנה המופעלים על ידי קול; אספקת 
תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה; אספקת מנועי חיפוש 
לקבלת נתונים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת 
אלקטרונית אחרות; שירותי מחשב, שהם אספקת הזנה 

מותאמת למשתמש של חדשות, ספורט, מזג אוויר, פרשנויות 
ומידע אחר, תוכן מכתבי עת, בלוגים, ואתרי אינטרנט, וטקסט, 
אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה; יצירת אינדקסים של מידע מקוון, 
אתרים ומשאבים אחרים הזמינים ברשתות מחשבים גלובאליות 

עבור אחרים; שירותי אחסון נתונים אלקטרוניים; שירותי 
קרטוגרפיה ומיפוי; שירותי מידע, עצה וייעוץ בנוגע לכל 

האמורים לעיל; שירותי תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה 
לשימוש בקשר עם כושר ופעילות גופנית; יצירה  ועיצוב  של 
אפקטים חזותיים וגרפיקה עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 45 סוג: 45

Social networking services, providing a social 
networking website; all included in class 45.

שירותי רשת חברתית, אספקת אתרי אינטרנט של רשת 
חברתית; הנכללים כולם בסוג 45.                                     

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

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

Jamaica, 26/05/2015, No. 67226 ג'מאייקה, 26/05/2015, מספר 67226

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 13331/01/2018



 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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 13431/01/2018



Trade Mark No. 280313 מספר סימן

Application Date 17/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1275331 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Card services; automated banking services relating 
to credit card transactions; bank card services; bank 
card, credit card, debit card and electronic payment 
card services; card operated financial services; card 
accessed banking services; credit card advisory 
services; credit card and debit card services; credit 
card and payment card services; credit card payment 
processing; debit card payment services; electronic 
credit card transactions; payment transaction card 
services; money transfer services utilising electronic 
cards; financial information management and 
analysis services

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; communications by means of 
the internet; providing access to data networks.

ט"ו שבט תשע"ח - 13531/01/2018



 Owners

Name: Signia Group AG

Address: Hufgasse 17, CH-8008 Zurich, Switzerland

joint stock company, Switzerland 

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

Class: 42 סוג: 42

Creating, designing and maintaining web sites; 
design and development of telecommunications 
networks; design and development of networks; 
design and development of electronic data security 
systems; design and development of computer 
hardware; design of information systems relating to 
finance; design of mechanical, electromechanical 
and optoelectronic apparatus and instruments; 
design of mechanical and micromechanical 
components; design of telecommunications 
apparatus and equipment; design services relating to 
computer hardware and to computer programmes; 
designing and developing webpages on the internet; 
design services relating to the development of 
computerized information processing systems; 
website development services; web site design and 
creation services; computer programming and 
software design; computer programming for data 
processing and communication systems; computer 
programming for telecommunications; computer 
website design; computer software design and 
updating; creating electronically stored web pages for 
online services and the internet; creation of computer 
programmes for data processing; design and 
development of computer software for reading, 
transmitting and organizing data; design, 
development and implementation of software; design, 
maintenance and up-dating of computer software; 
development of computer software application 
solutions; developing computer programs for 
electronic cash register systems; development of 
programmes for data processing; programming of 
telecommunications software; programming of 
software for internet platforms; programming of 
computer software for reading, transmitting and 
organizing data; programming of computer software 
for evaluation and calculation of data; software 
design and development.

ט"ו שבט תשע"ח - 13631/01/2018



Trade Mark No. 280366 מספר סימן

Application Date 17/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0999655 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

.Pharmaceutical preparation for the treatment of 
respiratory diseases; pharmaceutical preparation for 
the treatment of bone diseases; analgesic and 
muscle relaxant pharmaceutical preparations; 
antibacterial pharmaceuticals; anti-epileptic 
pharmaceutical preparations; balms for 
pharmaceutical purposes; capsules sold empty for 
pharmaceuticals; cardiovascular pharmaceuticals; 
gelatin capsules sold empty for pharmaceuticals; 
ocular pharmaceuticals; pharmaceutical products for 
ophthalmological use; pharmaceutical preparations 
for ocular or intraocular surgery; pharmaceutical 
preparations for treating allergic rhinitis and asthma; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; 
pharmaceutical antitussive-cold pharmaceutical 
preparations for use in chemotherapy; 
pharmaceutical preparation for the treatment of rare 
diseases; pharmaceutical products for the treatment 
of viral and infectious diseases; pharmaceutical 
products for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use 
in anticoagulants; pharmaceutical preparations acting 
on the central nervous system; pharmaceutical 
preparations for peripheral nervous system; 
pharmaceutical preparations for treating diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacteria-based diseases and anti-infective 
preparations, antiviral preparations, antibiotics, 
antifungal preparations and vaccines; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
infectious diseases, blood disorders, pain, 
inflammation, sepsis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immune system related diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations, namely, 
analgesic for human consumption taken orally; 
sanitary preparations for medical purposes; 
diagnostic preparations and reagents for medical 
use; dietetic substances adapted for medical use, 
namely, vitamin supplements, mineral supplements 
and herbal supplements for the treatment of all of the 
aforementioned diseases and conditions; all-purpose 
disinfectants; all included in class 5.

ט"ו שבט תשע"ח - 13731/01/2018



 Owners

Name: DOMPE' FARMACEUTICI SPA

Address: Via S. Martino della Battaglia, 12, I-20122 
MILANO, Italy

(Italy 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

ט"ו שבט תשע"ח - 13831/01/2018



Trade Mark No. 280419 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red

הסימן מוגבל לצבעים אדם הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: EVEREST INDUSTRIES LIMITED EVEREST INDUSTRIES LIMITED :שם

Address: GAT 152, Lakhmapur, Taluka Dindori, Nashik-
422202,, maharashtra, India

כתובת : 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: 53 A Paolus Hashishi St., P.O.B. 50605, 
Nazareth, 16164, Israel

שם: זאהי אבו אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א, ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Boards (Floor—), Building materials not of metal, 
Building panels not of metal, Ceilings not of metal, 
Cladding not of metal for building, Construction 
materials not of metal, Linings not of metal for 
building, Panels (Building —) not of metal Partitions 
not of metal, Prefabricated houses [kits], Wall 
claddings not of metal for building, Wall linings not of 
metal for building.

לוחות רצפה, לוחות(חומרי בנייה, לא מתכת), לוחות בנייה לא 
מתכת, תקרות לא מתכת, חיפוי לא של מתכת לבנייה, חומר 
בנייה לא של מתכת, ליניות לא מתכת לבנייה, לוחות (בניין) לא 
מתכת, מחיצות לא של מתכת, בתים טרומיים (ערכות), חיפוי 
קירות לא מתכת לבנייה, טבעות לא מתכת לבנייה.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 13931/01/2018



Trade Mark No. 280427 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EVEREST INDUSTRIES LIMITED EVEREST INDUSTRIES LIMITED :שם

Address: GAT 152, Lakhmapur, Taluka Dindori, Nashik-
422202,, maharashtra, India

כתובת : 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: 53 A Paolus Hashishi St., P.O.B. 50605, 
Nazareth, 16164, Israel

שם: זאהי אבו אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א, ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Boards (Floor—), Building materials not of metal, 
Building panels not of metal, Ceilings not of metal, 
Cladding not of metal for building, Construction 
materials not of metal, Linings not of metal for 
building, Panels (Building —) not of metal Partitions 
not of metal, Prefabricated houses [kits], Wall 
claddings not of metal for building, Wall linings not of 
metal for building.

לוחות רצפה, לוחות(חומרי בנייה, לא מתכת), לוחות בנייה לא 
מתכת, תקרות לא מתכת, חיפוי לא של מתכת לבנייה, חומר 
בנייה לא של מתכת, ליניות לא מתכת לבנייה, לוחות (בניין) לא 
מתכת, מחיצות לא של מתכת, בתים טרומיים (ערכות), חיפוי 
קירות לא מתכת לבנייה, טבעות לא מתכת לבנייה.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 14031/01/2018



SkinSoft

Trade Mark No. 280454 מספר סימן

Application Date 03/12/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 164288614 צרפת מספר: 164288614

Dated 22/10/2015 (Section 16) מיום 22/10/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.

Address: Lorenz-Mandl-Gasse 50, Wien, 1160, Austria

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Pacifiers and dummies for babies; baby bottles and 
cups with dummies; feeding bottles, teats, closures, 
caps and valves for baby bottles with dummies; 
nipple shields; parts and fittings for all 
aforementioned goods; all included in class 10.

מוצצים ופטמות עבור תינוקות; בקבוקי וכוסות תינוקות הכוללים 
מוצצים; בקבוקי הזנה, פטמות, מכסים, פקקים ושסתומים עבור 

בקבוקי תינוקות הכוללים מוצצים; מגיני פיטמה; חלקים 
ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 

                                         .10

Class: 21 סוג: 21

Sealable containers of plastic for feeding bottles and 
dummies, also suitable for sterilising; plastic 
containers for dummies and baby bottles; suction 
flasks; all included in class 21.

מיכלי פלסטיק הניתנים לאיטום עבור בקבוקי הזנה ומוצצים, 
המתאימים גם לסטריליזציה; מיכלי פלסטיק עבור מוצצים 

ובקבוקי תינוקות; בקבוקוני יניקה; הנכללים כולם בסוג 21.        
                                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/06/2015, No. AM 1128/2015 AM 1128/2015 אוסטריה, 11/06/2015, מספר

Class: 10 סוג: 10

Class: 21 סוג: 21

ט"ו שבט תשע"ח - 14131/01/2018



APPLE MAGIC KEYBOARD

Trade Mark No. 280644 מספר סימן

Application Date 08/12/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripherals; computer 
hardware; computer keyboards; hand held 
computers; tablet computers; laptop computers; 
computer cables, monitors and display screens, mice 
and mouse pads, styluses, printers, and disk drives 
and hard drives; batteries; computer software for 
wireless technology standard- enabled keyboard; 
electrical and electronic connectors, couplers, chips, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
interfaces, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; all included in class 9.

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מקלדות מחשב; 
מחשבי כף יד; מחשבי לוח; מחשבים ניידים; כבלים, צגים ומסכי 
תצוגה, עכברים ופדים לעכבר, עטים למסך מגע, מדפסות, 

וכונני דיסקים וכוננים קשיחים למחשב; סוללות; תוכנת מחשב 
עבור מקלדת אלחוטית מאופשרת בטכנולוגיה אלחוטית; 

מחברים, מצמדים, שבבים, חוטים, כבלים, מטענים, מעגנים, 
תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים ואלקטרוניים 

לשימוש עם כל המוצרים האמורים לעיל; 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, 08/06/2015, No. 67316 ג'מאייקה, 08/06/2015, מספר 67316

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 14231/01/2018



MAGIC KEYBOARD

Trade Mark No. 280645 מספר סימן

Application Date 08/12/2015 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1033320 אוסטרליה מספר: 1033320

Dated 08/06/2015 (Section 16) מיום 08/06/2015 (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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripherals; computer 
hardware; computer keyboards; hand held 
computers; tablet computers; laptop computers; 
computer cables, monitors and display screens, mice 
and mouse pads, styluses, printers, and disk drives 
and hard drives; batteries; computer software for 
wireless technology standard- enabled keyboard; 
electrical and electronic connectors, couplers, chips, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
interfaces, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; all included in class 9.

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מקלדות מחשב; 
מחשבי כף יד; מחשבי לוח; מחשבים ניידים; כבלים, צגים ומסכי 
תצוגה, עכברים ופדים לעכבר, עטים למסך מגע, מדפסות, 

וכונני דיסקים וכוננים קשיחים למחשב; סוללות; תוכנת מחשב 
עבור מקלדת אלחוטית מאופשרת בטכנולוגיה אלחוטית; 

מחברים, מצמדים, שבבים, חוטים, כבלים, מטענים, מעגנים, 
תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים ואלקטרוניים 

לשימוש עם כל המוצרים האמורים לעיל; 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, 08/06/2015, No. 67320 ג'מאייקה, 08/06/2015, מספר 67320

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 14331/01/2018



Trade Mark No. 280669 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; Voice over internet 
protocol (VOIP) services; Audio teleconferencing; 
Teleconferencing services; Video teleconferencing; 
Web messaging; Peer-to-peer photo sharing and 
video sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files, videos and audio 
visual content among users; Providing access to 
computer, electronic and online databases; 
Telecommunications services, namely electronic 
transmission of data, messages, graphics, images, 
audio, video and information; Providing online chat 
rooms, real time messaging services, and electronic 
bulletin boards; Providing access to computer 
databases in the field of social networking; Audio, 
text and video broadcasting services over computer 
or other communication networks; Providing online 
forums for communication on topics of general 
interest; Providing online communications links that 
transfer mobile device and Internet users to other 
local and global online locations; all included in class 
38.

שירותי תקשורת; שירותי קול על גבי פרוטוקול אינטרנט; שיחות 
ועידה קוליות; שירותי שיחות ועידה; שירותי שיחות ועידה 
בווידאו; הודעות אינטרנט; שירותי שיתוף תמונות ושירותי 

שיתוף וידאו מעמית לעמית, שהם, שידור אלקטרוני של קבצי 
תמונות דיגיטליים, וידאו ותוכן אור-קולי בקרב משתמשים; 

אספקת גישה למאגרי נתונים במחשב, באופן אלקטרוני ומקוון; 
שירותי תקשורת, שהם שידור אלקטרוני של נתונים, הודעות, 
גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו ומידע; אספקת חדרי ציאט 
מקוונים, שירותי הודעות בזמן אמת, ולוחות מודעות 

אלקטרוניים; אספקת גישה למאגרי נתונים במחשב בתחום של 
רשת חברתית; שירותי שידור אודיו, טקסט ווידאו על גבי 

רשתות מחשבים או תקשורת אחרות; אספקת פורומים מקוונים 
לתקשורת על נושאים של עניין כללי; אספקת קישורי תקשורת 
מקוונים אשר מעבירים משתמשי מכשירים ניידים ואינטרנט 

למיקומים מקומיים וגלובאליים אחרים; הנכללים כולם בסוג 38. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42
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Application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in 
the fields of wireless communication, mobile 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic device;  
Providing temporary use of online non-downloadable 
software and applications for instant messaging, 
voice over internet protocol (VOIP), video 
conferencing, and audio conferencing־ Computer 
services, namely, creating an online community for 
registered users to engage in social networking־ 
Computer services, namely, creating virtual 
communities for users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; Computer 
services, namely, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via communication 
networks־ Providing online non- downloadable 
software־ Computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and 
conducting discussions via communication networks; 
Application service provider (ASP); Application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate the creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, displaying, 
tagging, blogging, streaming, linking, annotating, 
indicating sentiment about, commenting on, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via 
computer and communication networks; Interactive 
hosting services which allow the users to transfer 
personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple online facilities publish 
and share their own content and images; Providing 
search engines for obtaining data on a global 
computer network or via communications network, 
namely, providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, 
electronic media, photographic images and audio 
visual information, on computer and communication 
networks; 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; Providing online facilities that 
gives users the ability to upload, modify and share 
audio, video, photographic images, text, graphics and 
data; Providing non-downloadable e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via global computer network; 
Computer services, namely, application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
Software as a service (SAAS) services featuring 
software for sending electronic message alerts, for 
transmitting orders and sending and receiving 
electronic messages, and to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network; all included in class 42.

ספק שירותי יישומים, שהוא, אספקה, אירוח, ניהול, פיתוח, 
ותחזוקת יישומים, תוכנה, אתרי אינטרנט, ומאגרי נתונים 
בתחומים של תקשורת אלחוטית, גישה למידע נייד, וניהול 
נתונים מרחוק למסירה אלחוטית של תוכן למחשבי כף יד, 

מחשבים ניידים ומכשירים אלקטרוניים ניידים; אספקת שימוש 
זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה ויישומים להודעות 
מידיות, קול על גבי פרוטוקול אינטרנט (וי. או. איי. פי), שיחות 
ועידה בווידאו, ושיחות ועידה קוליות; שירותי מחשבים, שהם, 
יצירת קהילה מקוונת למשתמשים רשומים לעסוק ברשת 

חברתית; שירותי מחשבים, שהם, יצירת קהילות וירטואליות 
למשתמשים כדי להשתתף בדיונים, לקבל משוב מעמיתיהם, 
ולעסוק ברשת חברתית, עסקית וקהילתית; שירותי מחשב, 
שהם, אירוח מתקנים אלקטרוניים עבור אחרים לדיונים 

אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת; אספקת תוכנה 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה; שירותי מחשב, שהם, אירוח 
מתקנים אלקטרוניים עבור אחרים לארגון ועריכת דיונים 

באמצעות רשתות תקשורת; ספק שירותי יישומים (איי. אס. 
פי); שירותי ספק שירותי יישומים (איי. אס. פי), שהם, אירוח 
יישומי תוכנת מחשם של אחרים; ספק שירותי יישומים (איי. 

אס. פי) הכוללים תוכנה כדי לאפשר או להקל על יצירה, עריכה, 
העלאה, הורדה, גישה, צפייה, פרסום, תצוגה, תיוג, בלוג, 

הזרמה, קישור, הוספת הערות, הצכעה על סנטימנטים, תגובה, 
שיבוץ, שידור, ושיתוף או אחרת אספקת מדיה אלקטרונית או 
מידע באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת; שירותי אירוח 

אינטראקטיביים המאפשרים למשתמשים להעביר נתוני זהות 
אישיים ולשתף נתוני זהות אישיים עם ובקרב מתקנים מקוונים 
מרובים לפרסם ולשתף תוכן משלהם ותמונות; מתן מנועי 

חיפוש להשגת נתונים ברשת מחשבים גלובלית או באמצעות 
רשת תקשורת, דהיינו, אספקת מידע מאינדקסים של חיפוש 
ומאגרי נתונים של מידע, כולל טקסט, מסמכים אלקטרוניים, 
מאגרי נתונים, גרפיקה, מדיה אלקטרונית, תמונות מצולמות 
ומידע אור-קולי, על גבי רשתות מחשבים ותקשורת; אספקת 
שימוש זמני ביישומי תוכנה שאינם ניתנים להורדה לרשת 

חברתית, יצירת קהילה וירטואלית, והעברה של אודיו, וידאו, 
תמונות מצולמות, טקסט, גרפיקה ונתונים; אספקת מתקנים 
מקוונים אשר מאפשרים למשתמש להעלות, לשנות ולשתף 

אודיו, וידאו, תמונות מצולמות, טקסט, גרפיקה ונתונים; אספקת 
תוכנת מסחר אלקטרוני שאינה ניתנת להורדה כדי לאפשר 
למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות רשת 
מחשבים גלובאלית; שירותי מחשבים, דהיינו, ספק שירותי 
יישומים הכוללים תוכנת ממשק תכנות יישומים (איי. פי. איי) 

כדי לאפשר למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות 
רשת מחשבים גלובאלית; שירותי תוכנה כשירות (אס. איי. איי. 
אס) הכוללים תוכנה לשליחת התראות הודעה אלקטרוניות, 
להעברת הזמנות, ושליחת וקבלת הודעות אלקטרוניות, וכדי 
לאפשר למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות 

רשת מחשבים גלובאלית; הנכללים כולם בסוג 42.                 
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 Owners

Name: WhatsApp Inc.

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; Identification 
verification services, namely, providing authentication 
of personal identification information; Social 
introduction and networking services; User 
verification services; Identification verification 
services; all included in class 45.

שירותי רשת חברתית מקוונת; שירותי אימות זיהוי, שהם, 
אספקת אימות של מידע זיהוי אישי; שירותי הכרויות ורשת 
חברתית; שירותי אימות משתמש; שירותי אימות זיהוי; 

הנכללים כולם בסוג 45.                                                     
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Trade Mark No. 280695 מספר סימן

Application Date 14/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1277128 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENDREAM AG

Address: Seestrasse 103, CH-8806 Bäch SZ, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements, for non-medical use.

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

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

Switzerland, 16/07/2015, No. 677418 שוויץ, 16/07/2015, מספר 677418

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 280717 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1277270 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4916773 ארה"ב מספר: 4916773

Dated 15/03/2016 (Section 16) מיום 15/03/2016 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fuses; electrical fuses; fuses for automobiles; fuse 
clips; mounting devices for fuses; circuit breakers; 
circuit breaker panel boards; electric circuit openers; 
electric circuit closers; electrical relays; electrical 
transformers; transistors; capacitors; electrical 
connectors; electrical components in the nature of 
filters; oscillators; electrical switches; 
semiconductors; rectifiers; integrated circuits; 
electronic circuits; circuit overload protector devices; 
circuit testers; circuits for heavy current; continuity 
test apparatus for electrical circuits; faulty circuit 
indicators; integrated circuit cards and components; 
integrated circuit modules; printed circuits; printed 
circuit boards; electric relays, namely, thermal relays; 
electric pilot lights adapted for panel mounting, 
namely, indicator lights for indicating that an electric 
circuit is energized; electric automotive buzzers; 
automotive flashers; automotive fuses; panel-
mounted fuse holders for use with electrical fuses; 
fuse blocks; fuse holders; fuse modules; fuse cap 
covers; fuse terminals; fuse reducers; fuse adapters; 
fuse junction blocks; fuse storage containers; fuse 
power distribution modules; solar fuses; fuse 
distribution blocks; ground-fault and phase-voltage 
indicators; ground-fault relays; arc-flash relays; 
residual current relays; surge protectors; diodes; 
ground-fault circuit interrupters; diode arrays; LED 
circuit protection devices; electric relays, namely, 
motor protection relays; electric resistors; electrical 
controllers; electrical controllers for electric 
generators; electrical controllers for diesel and gas 
engines; electronic indicator panels; indicator lights 
for use in equipment control panels; touch panels; 
user interfaces, namely, electric control panels and 
touchscreens for electrotechnical and electronic 
devices; electric annunciator panels; engine cylinder 
pressure analyzer; trailing-cable protection device, 
namely, combination ground-wire monitor and 
ground-fault relay; trailing-cable protection device, 
namely, parallel path isolator; computer operating 
software and firmware for electrical relays; varistors; 
relay current transformers; covers and mounting 
adapters for electrical relays; accessories for 
electrical relays and controls, namely, communication 
adapters, ground reference modules, high-tension 
couplers, relay test equipment, remote indication and 
reset assemblies, sensing resistors, termination 
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assemblies, input modules, and diagnostic 
assemblies; direct current solenoids; power supplies; 
switchgears; electric switch houses; electrical arc 
detection and suppressing device used in low-voltage 
switchgear; electrical switchgear, namely, voltage-
boosting devices for electric power lines; electronic 
controls for motors; programmable logic controllers 
for motors; electricity distribution consoles; e-houses, 
namely, apparatus and instruments for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating, or 
controlling electricity, all contained within 
prefabricated modular buildings and sold as a unit; 
portable electric power centers for power distribution, 
monitoring, and controlling; electric relays, namely, 
feeder protection relays; keypads for use with 
devices that control electricity; portable power cable 
couplers; electric generator controls; neutral 
grounding resistors; electric monitoring relays; 
electric relays, namely, pump protection relays; 
timers; electric flashers; power and voltage monitors; 
liquid level and load sensors; power-monitoring 
control consoles; programmable logic panels for 
monitoring and controlling electrical power; electrical 
panels, namely, power-take-off panels, pump-control 
panels, and starter panels; electronic control systems 
for machines; control unit for power distribution in 
transportation vehicles; power distribution boxes 
used in transportation vehicles; radio control module; 
electric fuse boxes; power controllers; electrical 
disconnect switches; semiconductor fuses; generator 
and engine diagnostic apparatus and equipment; 
optical sensors; position sensors; speed sensors; 
rotary sensors; fluid sensors; shock sensors; 
switches for use in vehicle steering wheels; polymer 
resettable fuses; polymer positive temperature 
coefficient devices, namely, fuses; gas discharge 
tubes; metal oxide varistors; multi-layer varistors; 
polymeric electrostatic discharge (ESD) suppressors; 
surge protection modules; proximity sensors; level 
sensors; flow sensors; low-voltage disconnect 
switches; battery separators; battery isolators; lift 
gate battery chargers; electric relays, namely, bi-
stable relays; bi-stable solenoids; power distribution 
modules; low-current switches; vehicle ignition 
switches; high-current disconnect switches; battery 
disconnect switches; electrical controller area 
network (CAN) modules; smart electrical power 
distribution modules.

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

(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. 86436025 ארה"ב, 27/10/2014, מספר 86436025

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Littelfuse, Inc.

Address: 8755 West Higgins Road, Suite 500, Chicago IL 
60631, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 280779 מספר סימן

Application Date 30/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1277861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dantex Graphics Limited

Address: Danon House, 5 Kings Road, Bradford, West 
Yorkshire BD2 1EY, United Kingdom

(England and Wales Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Printing machines; printing presses; digital printing 
machines; digital printing presses; printing plates; 
apparatus for making printing plates; machines for 
the developing of sensitized printing plates; machines 
for processing printing plates; apparatus for handling, 
transporting and mounting printing plates; machines 
for use in the printing industry; none of the aforesaid 
goods being 3D printers or 3D printing 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, 01/05/2015, No. 014024178 האיחוד האירופי, 01/05/2015, מספר 014024178

Class: 7 סוג: 7
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Trade Mark No. 280784 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1277892 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, red, black and white.

 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: "Hashahar Tower", 30th Floor, 4 Ariel Sharon 
St., Givatayim, 5320045, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל השחר, קומה 30, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים, 
5320045, 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. 1310248 בנלוקס, 11/05/2015, מספר 1310248

Class: 30 סוג: 30

ט"ו שבט תשע"ח - 15231/01/2018



Trade Mark No. 280795 מספר סימן

Application Date 30/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1278020 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5,261,576 ארה"ב מספר: 5,261,576

Dated 08/08/2017 (Section 16) מיום 08/08/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Aronson, Gary D.

Address: 774 Mays Blvd.-10-PMB 128, Incline Village NV 
89451, U.S.A.

(United States Individual)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Nutritional supplements.

ט"ו שבט תשע"ח - 15331/01/2018



Trade Mark No. 280804 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1278090 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

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

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones, smartphones and accessories 
therefor, namely, battery chargers, adapters and 
removable protective covers.

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

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

Singapore, 16/07/2015, No. 40201512234P 40201512234P סינגפור, 16/07/2015, מספר

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 15431/01/2018



אצל קלרה - המפגש השנתי של שוחרי אומנות שימושית

Trade Mark No. 280834 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Clara Kichel שם: קלרה קיכל

Address: P.O.B. 5264, ROSH HAAYIN, 4858753, Israel כתובת : ת.ד. 5264, ראש העין, 4858753, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization, production and management of 
conferences and activities in the field of crafts.

ארגון, הפקה וניהול כנסים, ופעילויות בתחום האומנות 
השימושית.                                                                     

ט"ו שבט תשע"ח - 15531/01/2018



Trade Mark No. 280879 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chu & Son Inc. 

Address: 48 Hester Street, New York, New York 10002, 
U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); boards, panels and 
kits for building houses, comprised of flooring 
underlayment, roofing underlayment and non-metal 
sheathing boards; wood flooring; Stone and PVC 
flooring.

חומרי בנייה (שאינם מתכתיים) ; לוחות, פנלים וערכות לבניית 
בתים, המורכבות מריצוף תחתון, קירוי תחתון ולוחות חיפוי; 

ריצוף עץ; ריצוף אבן ו פי.וי.סי. 
                                                                                     

                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 15631/01/2018



Trade Mark No. 280892 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: PRESS INTERNATIONAL CORP.

Address: San Francisco, Calle 65, Casa 20, Ciudad de 
Panama, Republic of Panama

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: 8 סוג: 8

Hand operated household, working and kitchen tools 
and devices; cutlery; knives, forks and spoons; table 
and serving cutlery; razors; leather sheaths for 
knives; spatulas (hand tools); all included in class 8.

כלי ומכשירי בית, עבודה ומטבח המופעלים ידנית; סכו״ם; 
סכינים, מזלגות, כפיות; סכומי אוכל והגשה; תערים; נדני עור 
עבור סכינים; מריות( כלי יד); הנכללים כולם בסוג 8.               
                                                                                    

        

Class: 21 סוג: 21

Household, kitchen, bath, toilet, cosmetic and 
decoration utensils and containers; combs and 
sponges; brushes (except paintbrushes); glassware; 
porcelain, terra-cotta and earthenware utensils; 
cookware; bakeware; table ware; serving ware; 
flatware;  works of art of porcelain, clay, terra-cotta or 
glass; candlesticks and candle holders ;dishes of 
precious meta(silverware);  baskets, boxes, holders 
and cases for domestic use; cages for household 
pets; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית, למטבח, לאמבט, לקוסמטיקה ולקישוט; 
מסרקות וספוגים; מברשות (למעט מברשות צביעה); כלי 

זכוכית; כלי חרסינה, טרקוטה וחרס ; כלי בישול; כלי אפייה; כלי 
שולחן; כלי הגשה; כלי אוכל;  עבודות אומנות מחרסינה, חרס, 

טרקוטה או זכוכית; פמוטים ומחזיקי פמוטים; כלי שולחן 
ממתכת יקרה( כלי כסף).; סלים, תיבות, מחזיקים ונרתיקים 
לשימוש ביתי; כלובים לחיות מחמד ביתיות; הנכללים כולם 

בסוג 21.                                                                         
                                                                                    

                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 15731/01/2018



Trade Mark No. 280903 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hasade Natural and Organic Products Ltd. שם: השדה מוצרים טבעיים ואורגנים בע"מ

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

כתובת : בזלת 3, תא חלוקה 12412, צור יגאל, 4486200, 
מצפה ספיר, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dekel Kerbe, Adv.

Address: Hamelacha 21, P.O.B. 11454, Rosh HaAyin, 
Israel

שם: דקל קרבר, עו"ד

כתובת : המלאכה 21, ת.ד. 11454, ראש העין, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם; דברי מאפה וממתקים.     
                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 15831/01/2018



ULTRA LUX

Trade Mark No. 280941 מספר סימן

Application Date 20/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ultralux Israel Ltd. שם: אולטרה לוקס ישראל בע"מ

Address: 3 Platin St., Room #115, Reshon Le Zion, Israel כתובת : 3 פלטין, חדר 115, ראשון לציון, ישראל

אולטרה לוקס ישראל בע"מ

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: 12 סוג: 12

Bicycles, Electrical Bicycle; chassis for bicycles and 
for electrical bicycles and structural parts for bicycles 
and for electrical bicycles.

אופניים, אופניים חשמליים; שלדות עבור אופניים ועבור אופניים 
חשמליים,  וחלקים מבניים עבור אופניים ועבור אופניים 

חשמליים.                                               

ט"ו שבט תשע"ח - 15931/01/2018



Trade Mark No. 280980 מספר סימן

Application Date 04/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1278297 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 014515282 האיחוד האירופי מספר: 014515282

Dated 28/08/2015 (Section 16) מיום 28/08/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ContiTech Antriebssysteme GmbH

Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, 
Germany

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: 7 סוג: 7

Driving belts; timing belts; v-belts; drive belts; 
synchronous belts; nubbed belts; double toothed 
belts; flat belts; variable speed belts; lifting belts 
(parts of machines); driving belts, other than for land 
vehicles; power transmission couplings [other than 
for land vehicles]; belt drives; belts for machines and 
engines; deflection and tension rollers for timing 
belts, parts and accessories therefore; belts for 
conveyors; transport and conveying belts, in 
particular conveyor belts; parts and fittings for 
transport and conveyor belts; moving pavements 
[sidewalks].

Class: 12 סוג: 12

Power transmission mechanisms for land vehicles, in 
particular drive belts, driving belts, fan belts, ribbed v-
belts, synchronous belts, nubbed belts, double 
toothed belts, flat belts, variable speed belts, timing 
belts; power transmission parts [belts] for land 
vehicles; deflection and tension rollers for timing belts 
for motor vehicles, parts and accessories therefor.

ט"ו שבט תשע"ח - 16031/01/2018



Trade Mark No. 281088 מספר סימן

Application Date 16/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1279438 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4386457 ארה"ב מספר: 4386457

Dated 20/08/2013 (Section 16) מיום 20/08/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4382233 ארה"ב מספר: 4382233

Dated 13/08/2013 (Section 16) מיום 13/08/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4382234 ארה"ב מספר: 4382234

Dated 13/08/2013 (Section 16) מיום 13/08/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4275281 ארה"ב מספר: 4275281

Dated 15/01/2013 (Section 16) מיום 15/01/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4275282 ארה"ב מספר: 4275282

Dated 15/01/2013 (Section 16) מיום 15/01/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4275283 ארה"ב מספר: 4275283

Dated 15/01/2013 (Section 16) מיום 15/01/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 3946881 ארה"ב מספר: 3946881

Dated 19/04/2011 (Section 16) מיום 19/04/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Infant cloth diapers; textile diapers for infants; babies' 
swim diapers; disposable swim pants for children and 
infants; non-disposable swim diapers.

Class: 9 סוג: 9

Chains for spectacles and for sunglasses; snorkels; 
sunglasses; sunglasses with wraparound band; 
swimming face masks; swimming goggles.

Class: 10 סוג: 10

Ear plugs for swimming.

Class: 16 סוג: 16

Children's books; scented drawer liners.

ט"ו שבט תשע"ח - 16131/01/2018



Class: 18 סוג: 18

Baby backpacks; backpacks, book bags, sports bags, 
bum bags, wallets and handbags; beach bags; carry-
all bags; diaper bags; duffel bags; luggage tags; 
messenger bags; reusable shopping bags; tote bags; 
umbrellas for children.

Class: 20 סוג: 20

Wooden hangers for clothes; non-metal fabric 
storage bin organizer; non-metal fabric drawer 
organizer, non-metal fabric hanging organizer.

Class: 24 סוג: 24

Bath mitts; beach towels; bed pads in the nature of 
mattress pads; bed skirts; bed sheets; blankets for 
outdoor use; burp cloths; textile burp pads; children's 
blankets; children's towels; crib sheets; diaper 
changing pads of cloths not of paper; fabric diaper 
stackers; hooded towels; lap pads in the nature of 
blankets; pillowcases; place mats of textile materials; 
plastic place mats; receiving blankets; bed sheet 
covers; wash cloths; bed linen in the nature of crib 
bumper pads.

Class: 25 סוג: 25

Children's and infants' cloth bibs; children's 
headwear; infant wear; aprons; baby bibs not of 
paper; baby bodysuits; baby bottoms; baby bunting; 
baby tops; beachwear; bibs not of cloth or paper; 
bikinis; bloomers; booties; bottoms; briefs; camisoles; 
children's headwear; cloth bibs; clothing gift sets 
comprised of shirts, tops, bibs, hats, caps, nursing 
tops, pajamas, and combinations of the same; coats; 
costumes for use in children's dress up play; 
coveralls; beach cover-ups; footwear; garment 
extenders, namely cloth panels of material attached 
to the snap crotch of one piece infant suits adjusting 
the size of the suit; gowns; headwear; hooded 
pullovers; infant and toddler one piece clothing; infant 
sleepers; infants' shoes and boots; infants' trousers; 
infant pajamas, jackets; layettes; leg-warmers; 
mittens; moisture-wicking sports pants; moisture-
wicking sports shirts; neck gaiters; non-disposable 
cloth training pants; nursing tops; pajamas for 
women, specifically moms; play suits; ponchos; 
rainwear; rain boots; rash guards; robes; shorts; 
skirts and dresses; skiwear; skorts; sleepwear; socks 
and stockings; sunsuits; sneakers; surf wear; swim 
caps; swimwear; swim shoes; tops; track suits; 
swimming trunks; vests; visors; water socks; 
wetsuits; yoga bottoms; yoga tops.

ט"ו שבט תשע"ח - 16231/01/2018



 Owners

Name: i play. inc.

Address: 2000 Riverside Drive, Suite 9, Asheville NC 
28804, U.S.A.

(North Carolina, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ט"ו שבט תשע"ח - 16331/01/2018



Trade Mark No. 281122 מספר סימן

Application Date 08/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0741906 מספר סימן בינלאומי

 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

Motor vehicles and their parts, except tires and inner 
tubes for tires; land vehicles, namely bicycles; all 
included in class 12ץ

ט"ו שבט תשע"ח - 16431/01/2018



Trade Mark No. 281172 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BALTA IMPORT AND DISTRIBUTION LTD שם: ב.א.ל.ט.א יבוא ושיווק בע"מ

Address: 16 HaBa'al Shem Tov Street, HERZLIYYA, 
4634213, Israel

כתובת : הבעל שם טוב 16, הרצליה, 4634213, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

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

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages , which are brandy from the 
French region ; all included in class 33

משקאות אלכוהולים,  שהם ברנדי מאזור צרפת  ; הנכללים 
כולם בסוג 33                                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 16531/01/2018



Trade Mark No. 281197 מספר סימן

Application Date 23/12/2015 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 296760 חולק ל 296760

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Mineral oils and greases for industrial purposes [not 
for fuel]; Non-mineral  oils and greases for industrial  
purposes  [not for fuel]; Fuels; Waxes [raw material];  
Solid lubricants; Crude oil or refined oil,  Industrial oil, 
Motor oil, Lubricant, Oil for internal combustion 
engine, Diesel fuel oil, Light oil, Gasoline, 
Flammability oil, Fuel gas; All goods included in 
Class 4.

שמנים מינרלים וגריז למטרות תעשייתיות [שאינן עבור דלק]; 
שמנים שאינם מינרלים וגריז עבור מטרות תעשייתיות [שאינן 
עבור דלק]; דלקים; ווקסים [חומר גלם];   חומרי סיכה מוצקים; 
נפט גולמי או תזקיקי נפט, שמן תעשייתי, שמן מנוע, חומר 

סיכה, שמן לבעירה פנימית של מנוע, שמן סולר, שמן לדליקה, 
בנזין, נפט לבעירה,  גז דלק; כל הסחורות נכללות בסוג 4.       
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 16631/01/2018



Class: 7 סוג: 7

Agricultural implements other than  hand-operated, 
Agricultural machines; Combine harvester, Rice 
transplanter, Binder, Mobile thresher, Rice huller, 
Power tiller, Bush Cutter, Vegetable transplanter, 
Chaff cutter blades, Corn harvestor, Cultivators 
[machines], Ditchers  [ploughs], Grain  husking 
machines, Reapers and binders, Reapers and 
threshers, Sowers [machines], Spraying  machines, 
Threshing  machines; Lawnmowers; Motors and 
engines other than for land vehicles; Parts and 
accessories for motors and engines of all kinds, 
Diesel engines, Gasoline engines, Engines for 
marine vessels or boats, Marine Compressors, 
Electric motors, Piston pin bushing, Piston, Piston 
pin, Piston  ring, Fuel filter, Crank shafts, Cylinders 
for motors and engines, Exhausts for motors and 
engines, Fan belts for motors and engines, Fans for 
motors and engines, Fuel injectors for engines,  
Mufflers for motors and engines, Radiators [cooling] 
for motors and engines, lgniting devices for internal 
combustion engines, Starters for motors and 
engines, Superchargers; Pump, Pump machines, 
Gas heat pump, Lubricating pumps, Fuel injection 
pump, Hydraulic  pump; Generators of electricity; 
Diesel engine generators, Gasoline engine 
generators, Gas engine generators, Solar 
Photovoltaics, Generators of electricity with waste 
heat utilization systems; Construction machines and 
apparatus; loading-unloading machines and 
apparatus; parts and fittings thereof; Excavator, 
Wheel Loader, Power shovel, Bulldozer, Motorised 
all-terrain carriers, Carrier; Machine elements [not for 
land vehicles], Shafts. axles or spindles [not for land 
vehicles], Bearings [machine elements not for land 
vehicles], Shaft couplings or connectors [machine 
elements not for land vehicles], Power transmissions 
and gearing for machines [not for land vehicles]; 
Snow blowers or snow throwers; Industrial fishing 
machines; Submergible cleaner for fish farming nets; 
Dairy machines; Packaging or wrapping machines 
and apparatus; Power transmissions and gearing for 
machines [not for land vehicles];  All goods included 
in Class 7.

כלים חקלאיים שאינם מופעלים ידנית, מכונות לחקלאות, 
קומביין לקצירה, משתיל אורז, אוגדן, מכונת דישה מתנייעת, 

קולף  אורז, ידית כוח, גוזם שיחים, משתילי ירקות, להבי חיתוך 
קציר, מקצרת תירס, מעבדים [מכונות],  חופרים [מחרשות], 
מכונות קילוף גרעינים, קוצרים ומאגדות, קוצרים ומכונות דיש, 
זריעה [מכונות], מכונות ריסוס, מכונות דיש; מכסחי דשא; 
מכונות ומנועים שאינם כלי רכב יבשתיים; חלקים ואביזרים 

נלווים לכלי רכב ומנועים מכל הסוגים, מנועי דיזל, מנועי בנזין, 
מנועים לכלי שיט ימיים או סירות, מדחסים של אוניות, מנועי 
חשמל, תותב פין של בוכנה, פין של בוכנה, טבעת של בוכנה, 
מסנן דלק, פירי ארכובה, צילינדרים למכונות ומנועים, צינורות 
פליטה למכונות ומנועים, חגורות מאוורר למכונות ומנועים, 

מזרקי דלק למנועים, עמם-פליטה למכונות ומנועים, רדיאטורים 
[קירור] למכונות ומנועים, מתקני הצתה לבעירה פנימית של 
מנועים, מתנעים למכונות ומנועים, מפוחים; משאבה, מכונות 

שאיבה, משאבת חימום של גז, משאבת סיכה, משאבת הזרקת 
דלק, משאבה הידראולית; גנרטורי חשמל; גנרטורי מנוע דיזל,  
גנרטורי מנוע בנזין, גנרטורי מנוע גז, פוטובולטרים סולריים, 

גנרטורי חשמל עם מערכות ניצול פסולת; מכונות ומתקני בנייה; 
מכונות ומתקני טעינה-פריקה; חלקים ותואמיהם; מחפרים, 

מיסבי טעינה, כף מוטען כוח, דחפור, מובילי כל שטח ממונעים, 
מובילים; אלמנטי מכונה [שאינם עבור כלי רכב יבשתיים], 
פירים, סרנים או צירים [שאינם עבור כלי רכב יבשתיים],  

מיסבים [אלמנטי מכונה שאינם עבור כלי רכב יבשתיים], חיבורי 
פירים או מחברים [אלמנטי מכונה שאינם עבור כלי רכב 
יבשתיים], תמסורת כוח ותשלובת גלגלי שיניים למכונות 

[שאינם עבור כלי רכב יבשתיים]; מפוחי או מפזרי שלג; מכונות 
דיג תעשייתיות; מנקה הניתן לשקיעה לרשתות דיג חקלאיות; 
מכונות מוצרי חלב;  מתקן ומכונות לאריזה ועטיפה; תמסורות 
כוח ומיסבים עבור מכונות [שאינם עבור כלי רכב יבשתיים];  כל 

הסחורות נכללות בסוג 7.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 11 סוג: 11

Air-conditioning apparatus; GHP (Gas Heat Pump) 
air-conditioning systems; Boilers; Refrigerating 
appliances and installations; Refrigerating containers; 
Forage drying apparatus; Drying apparatus for 
harvest; Heat exchangers; Lighting tower; All goods 
included in Class 11.

מערכת מיזוג אוויר; מערכות G H P  (משאבת גז לחימום); 
מערכות מיזוג אוויר; דוודים; כלים והתקנות לקירור; מיכלי 
קירור; מתקן ייבוש מספוא: מתקן ייבוש לאיסוף; ממירי חום; 
צריח תאורה; כל הסחורות נכללות בסוג 11.                         
                                                                                    

                                    

Class: 16 סוג: 16

Boxes of cardboard or paper; Packing paper; Bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics for 
packaging; Plastic film for wrapping; Printed matter; 
Pamphlets; All goods included in Class 16.

קופסאות קרטון או נייר; נייר אריזה; תיקים (מעטפות, שקיות) 
מנייר או פלסטיק לאריזה; סרט פלסטיק לאריזה; חומר מודפס; 
חוברות; כל הסחורות נכללות בסוג 16.                                 

                                                          

Class: 18 סוג: 18

Bag; Belt [Belly] bag; Backpack; Bags for fishing; All 
goods included in Class 18.

תיק;  חגורת [בטן] תיק; תרמיל גב; תיקים לדיג; כל הסחורות 
נכללות בסוג 18.                       
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 Owners

Name: YANMAR CO., LTD.

Address: 1- 32, Chayamachi, Kita-ku,, Osaka, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 25 סוג: 25

Jacket; Jacket for waterproofing; Jacket for 
fishermen; Jacket for fishing; Parka; Anorak; Coat; 
Down coat, Vest; Vest for fishing; Sweater; Shirt; 
Dress shirt; Rain Coats; Yacht parka for 
waterproofing; Pants; Fatigue pants; Jump Suit; 
Salopette; Working clothes for fishermen; Legging; 
Wader; Earmuff; Apron; Neck warmer; Arm warmer; 
Hat keeping off the sun light; Cap; Knit hat; Hat; Hat 
for work; Boots; Rain shoes; Sneaker; Boat shoe; 
Work boot; Rubber boots; Boots for fishing (for 
waterproofing); All goods included in Class 25.

ג'קט; ג'קט עמיד במים; ג'קט לדייגים; ג'קט לדיג; מעיל דובון;  
אנוראק; מעיל; מעיל פלומה, אפוד; אפוד לדיג; סוודר; חולצה; 
חולצות מכופתרות ; מעילי גשם; מעיל חסין מים ליאכטה ; 
מכנסים; מכנסי עבודה: חליפה קצרה; סרבל; בגדי עבודה 
לדייגים; חותלות; וואדר; מגן אוזניים; מחמם לצוואר; כובע 
להגנה מפני אור השמש; קפוצ'ון; כובע סרוג; כובע; כובע 

לעבודה; מגפים; נעליים לגשם; נעלי ספורט; נעל סירה; מגף 
עבודה; מגפי גומי; מגפיים לדיג (לבודד מים); כל הסחורות 

נכללות בסוג 25.                                                             
                                                                                    

                            

Class: 37 סוג: 37

Heating Equipment Installation, Repair and 
maintenance; Air conditioning apparatus installation, 
repair and maintenance; Rental of air conditioners; 
Airplane maintenance and repair; Rental of 
construction machines and apparatus; Rental of 
excavators; Repair or maintenance of construction 
machines; Tractor maintenance; Motor vehicle 
maintenance and repair; Vehicle gas station; Vessels 
maintenance and repair; Power generators 
maintenance and repair; Repair or maintenance of 
agricultural machines and implements; Repair or 
maintenance of telecommunication machines and 
apparatus; Repair or maintenance of fishing 
machines and instruments; Repair or maintenance of 
lawnmower; Repair or maintenance of snow blowers 
or snow throwers; All services included in Class 37.

התקנת ציוד חימום, תיקון ותחזוקה; התקנת מערכת מיזוג 
אוויר תיקון ותחזוקה; השכרה של מזגנים; תחזוקת ותיקון של 
מטוס; השכרת מכונות בנייה ומתקנים; השכרה של מחפרים; 
תיקון או תחזוקה של מכונות בנייה; תחזוקת טרקטור; תחזוקה 
ותיקון של מנועי כלי רכב; תחנת דלק לכלי רכב; תחזוקה ותיקון 

של כלי שיט;  תחזוקה ותיקון של גנרטורי כוח; תיקון  או 
תחזוקה של מכונות וכלים חקלאיים; תיקון  או תחזוקה של 
מכונות ומערכות תקשורת; תיקון  או תחזוקה של מכונות 
ומכשירי דיג; תיקון  או תחזוקה של מכסחי דשא; תיקון או 
תחזוקה של מפוחי ומפזרי שלג; כל השירותים נכללים בסוג 
                                                                               .37
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Trade Mark No. 281201 מספר סימן

Application Date 23/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Irina meshkov שם: אירנה משקוב

Address: bialik st. 13, RISHON LEZIYYON, 7526824, 
Israel

כתובת : ביאליק 13, ראשון לציון, 7526824, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: raz masuri

Address: Zabutinski 65, RISHON LEZIYYON, 7521819, 
Israel

שם: עו"ד רז מסורי 

כתובת : ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון, 7521819, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medical cosmetics, non-medical soaps, 
essential oils   ; all included in class 3.     

תכשירי קוסמטיקה שאינם רפואיים , סבונים שאינם רפואיים, 
שמנים אתריים; הנכללים כולם בסוג 3
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Trade Mark No. 281235 מספר סימן

Application Date 14/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1279889 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Encoded identification bracelets, magnetic;  modems; 
global positioning system [GPS] apparatus; sleeves 
for laptops;  electronic book readers;  electrical 
adapters;  batteries, electric.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on communication 
media; marketing studies; provision of commercial 
and business contact information; sales promotion for 
others; provision of an on-line marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; systemization of 
information into computer databases; updating and 
maintenance of data in computer databases; rental of 
vending machines.

Class: 42 סוג: 42

Technological consultancy; research and 
development of new products for others; industrial 
design; packaging design; computer software design; 
computer virus protection services; software as a 
service [SaaS]; cloud computing; electronic data 
storage; off-site data backup.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/02/2015, No. 
16397503

סין, 15/02/2015, מספר 16397503

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 15/02/2015, No. 
16397573

סין, 15/02/2015, מספר 16397573

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 17031/01/2018



Conditions/Disclaimers

This trademark consists of an unlocked square with 
the design "+" in the upper right and the numeral "1" 
in the middle on the left, a circle in a quadrate 
background on the right and the wording 
"OxygenOS" in stylized Lettering below the above; 
the numeral "1" and the wording "OxygenOS" have 
no significance in the relevant trade or industry or as 
applied to the goods listed in the application, no 
geographical significance, not term of art, nor any 
meaning in any foreign language.

 Owners

Name: Shenzhen Oneplus Technology Corp., Ltd.

Address: Room A201, Complex Building of Qianhai, 
P.O.B. SZ-HK Cooperation Zone Admin., Bureau, 1 
Liyumen Street, 1 Qianwan Road, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

People's Republic of China, 15/02/2015, No. 
16397603

סין, 15/02/2015, מספר 16397603

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 281292 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1280556 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5014088 ארה"ב מספר: 5014088

Dated 02/08/2016 (Section 16) מיום 02/08/2016 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 2573461 ארה"ב מספר: 2573461

Dated 28/05/2002 (Section 16) מיום 28/05/2002 (סעיף 16) 

 Owners

Name: FJR Properties, LLC

Address: 7800 Northwestern Avenue, Racine WI 53403, 
U.S.A.

(Wisconsin, 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: 4 סוג: 4

Fireplace inserts in the nature of solid fuel, namely, 
jelled alcohol burning substance in cans for 
illuminating appliances.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, namely, a wooden cabinet made to look 
like a fireplace; outdoor 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)

U.S.A., 19/05/2015, No. 86634798 ארה"ב, 19/05/2015, מספר 86634798

Class: 20 סוג: 20

Outdoor furniture
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Trade Mark No. 281348 מספר סימן

Application Date 20/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0985331 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ÇAĞRI CAFER KARA

Address: M.Nesihi Özmen Mah. Savaş, Cad. Zeytin Sk. 
No:18 K:1-2-3, Merter Güngören, İstanbul, Turkey

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.
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חצי רכב

Trade Mark No. 281395 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAL AUTO FINANCING SERVICES LTD שם: קל אוטו שירותי מימון 1998

Address: hatsfirv 18, TEL AVIV - YAFO, 6777920, Israel כתובת : הצפירה 18, תל אביב, 6777920, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni & Co., Adv.

Address: 1 Shoham Street, Ramat Gan, 52520001, 
Israel

שם: גרשוני ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 1, רמת גן, 52520001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling and marketing services of vehicles; Running 
sale centers and show rooms and managing vehicles 
related businesses; all included in class 35.

שירותי מכירה שיווק ופרסום של כלי רכב; ניהול מרכזי מכירות 
ואולמות תצוגה וכן ניהול עסקים הקשורים לכלי רכב ; הנכללים 

כולם בסוג 35                                           

Class: 36 סוג: 36

Vehicles insurance; insurance Consultancy and 
brokerage services relating to vehicle insurance; 
financing services; Automobile financing; all included 
in class 36.

ביטוח רכב; ביטוח; שירותי ייעוץ ותיווך בנושאי ביטוח רכב; 
שירותי מימון; מימון של כלי רכב.; הנכללים כולם בסוג 36.       
                                                                                    

                

Class: 39 סוג: 39

Vehicle's distribution services; renting and leasing 
services; all included in class 39.

שירותי הפצה של כלי רכב; שירותי השכרה וליסינג של כלי 
רכב.; הנכללים כולם בסוג 39 .                 
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Trade Mark No. 281396 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAL AUTO FINANCING SERVICES LTD שם: קל אוטו שירותי מימון 1998

Address: hatsfirv 18, TEL AVIV - YAFO, 6777920, Israel כתובת : הצפירה 18, תל אביב, 6777920, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni & Co., Adv.

Address: 1 Shoham Street, Ramat Gan, 52520001, 
Israel

שם: גרשוני ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 1, רמת גן, 52520001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling and marketing services of vehicles; Running 
sale centers and show rooms and managing vehicles 
related businesses; all included in class 35.

שירותי מכירה שיווק ופרסום של כלי רכב; ניהול מרכזי מכירות 
ואולמות תצוגה וכן ניהול עסקים הקשורים לכלי רכב ; הנכללים 

כולם בסוג 35                                                      

Class: 36 סוג: 36

Vehicles insurance; insurance Consultancy and 
brokerage services relating to vehicle insurance; 
financing services; Automobile financing; all included 
in class 36.

ביטוח רכב; ביטוח; שירותי ייעוץ ותיווך בנושאי ביטוח רכב; 
שירותי מימון; מימון של כלי רכב.; הנכללים כולם בסוג 36.       
                                                                                     
                                                                                    

  

Class: 39 סוג: 39

Vehicle's distribution services; renting and leasing 
services; all included in class 39.

שירותי הפצה של כלי רכב; שירותי השכרה וליסינג של כלי 
רכב.; הנכללים כולם בסוג 39 .                   
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Trade Mark No. 281397 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lilach Chen Ltd שם: לילך חן בע"מ

Address: 12 Hatena, P.O.B. 35, HOLON, 5821526, Israel כתובת : התאנה 12, ת.ד. 35, חולון, 5821526, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

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

שם: יריב קדם, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Alternative and/or holistic treatments all included in 
class 44 .
 
 
 

טיפולים אלטרנטיביים ו/או הוליסטיים הנכללים כולם בסוג 44.   
                                

ט"ו שבט תשע"ח - 17631/01/2018



Trade Mark No. 281419 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for improving compost; Compost 
additives; Compost accelerators; Compost aerating 
chemicals; Compost aerating materials; Compost 
enzymes; Compost; Compost tea; Plant nutrient 
preparations; Chemicals for improving or regulating 
plant growth; Materials for improving or regulating 
plant growth; Fertilizers and soil amendments; 
Fertilizer salts; Potash; Plant nutrients; Potash water; 
peat pots; peat; water additives; Enzymes; Manure; 
Humus; Humus top dressing; Soda ash; Soil 
conditioning preparations; Soot for agricultural 
purposes; Sorrel salt; Fertilizing preparations; 
Saltpetre; Sodium perborate; Persulfate; 
Perchlorates; Magnesium chloride; Seaweeds 
(fertilizers); Slag fertilizers; Animal carbon; Animal 
charcoal; Birdlime; Nitrogenous fertilisers; 
Nitrogenous lime; Catalysts; Kainite; Guano; 
Diatomaceous earth; Superphosphates; Blood 
charcoal; Bone charcoal; lime carbonate; Loam; 
Preparations of trace elements for plants; Calcium 
cyanamide [fertilizer]; Fish meal fertilizers; Salt for 
agricultural purposes; Rock salt; Flower 
preservatives; Soil improving agents; Plant growth 
regulating preparations; Chemical additives to 
fungicides; Chemical additives to weedkillers; 
Chemical additives to herbicides; Chemical additives 
to insecticides; Chemical additives to parasiticides; 
Agricultural chemicals except fungicides, weedkillers, 
herbicides, insecticides and parasiticides; Agricultural 
material except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Chemicals for forestry, 
except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; Material for forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; Horticulture 
chemicals except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Horticulture materials 
except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Hormones for 
hastening the ripening of fruits; Anti sprouting 
preparations for vegetables; Vine disease preventing 
chemicals; Vine disease preventing materials; 
Growing substrates; Potting soil; Substrates for soil 
free growing; Expanded clay as a growing substrate; 

כימיקלים לשיפור קומפוסט; תוספי קומפוסט; מאיצי קומפוסט; 
כימיקלים לאוורור קומפוסט; חומרים לאוורור קומפוסט; אנזימי 
קומפוסט; תה קֹומּפֹוסט; תכשירים עבור צמחים תזונתיים; 

כימיקלים לשיפור או ויסות של גידול הצמחים; חומרים לשיפור 
או ויסות גידול צמחים; דשנים וחומרים משביחי אדמה; מלחי 

דשן; אֶׁשלָג; חומרים מזינים לצמחים; מי אשלג; כדי כבול; ּכָבּול; 
תוספי מים; אנזימים; זֶבֶל; רקבובית; כיסוי על רקבובית; אפר 
סודה; תכשירים לייצוב עפר; פיח למטרות תעשייתיות או 

חקלאיות; מלח צמחי; תכשירי דישון; נתרן פרבוראט; פרסולפט; 
חומצה פרקולית; מגנזיום כלוריד; אצות [דשנים]; סיגים 

(דשנים); פחמן מן החי; פחם מן החי; דבק ללכידת ציפורים; 
דשנים חנקניים; סיד חנקני זרזים; קיניט; סודה לכביסה; גואנו; 
אדמה דיאטומאית (צורנית); סופרפוספט (דשן); פחם מופק 
מדם; פחם מעץ; סיד פחמני; אדמה עשירה ברקבובית; 

תכשירים של יסוד קורט לצמחים; סיד חנקני (דשן); דשנים של 
קמח דגים; מֶלַח למטרות חקלאות; מלח סלעים; חומרי שימור 
לפרחים; חומרים מטייבי קרקע; תכשירי וויסות צמיחה של 

צמחים; תוספי מים; אנזימים; תופסים כימיים לקטילת פטריות; 
תוספים כימיים לקוטלי עשבים; תוספים כימיים לקוטלי עשבים; 

תוספים כימיים להדברת חרקים; תוספים כימיים לקוטלי 
טפילים; כימיקלים לחקלאות למעט חומר קוטל פטריות, מדביר 
חרקים, משמיד טפילים; חומרים חקלאיים למעט חומר קוטל 
פטריות, מדביר חרקים, משמיד טפילים; כימיקלים לשימוש 
ביערנות למעט קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, מדביר חרקים 
ומשמיד טפילים; חומרים לשימוש ביערנות למעט קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים, מדביר חרקים ומשמיד טפילים; 

כימיקלים לחקלאיים לשימוש ביערנות למעט קוטלי פטריות, 
קוטלי עשבים, מדביר חרקים ומשמיד טפילים; חומרים 

חקלאיים לשימוש ביערנות למעט קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, 
מדביר חרקים ומשמיד טפילים; הורמונים להחשת הבשלת 
פירות; תכשירים למניעת הנבטת ירקות; כימיקלים למניעת 

מחלות גפנים; חומרים למניעת מחלות גפנים; מצעי גידול; עפר 
לעציץ; מצעים לצמיחת עפר; חימר מורחב כמצעי גידול; מצעים 
לצמיחת עפר (חקלאות); חימר טיט מורחב לצמיחת צמחיה 
הידרופונית (מצע); אדמה לעיבוד; קאולין; חימר בנטוניט 

(מינרל); חומרים קרמיים כמצעי גידול; כבול ; אבק סיבי אגוז 
קוקוס; אֵפֶר; פרלייט; טִין; חֶרֶס; טחב כבול המשמש כחומר 
דישון; קליפת עץ אורן המשמשים כחומרי דישון; קליפת עץ 
המשמשים כחומרי דישון; נְסֹורֶת המשמש כחומרי דישון; 

קליפות אורז המשמשים כחומרי דישון; חומרים על בסיס ביולוגי 
למחזור; חומרים על בסיס ביולוגי לגידול צמחים; תָאִית 

(צלולוזה); שבבי עץ המשמשים כחומרי דישון; חלבון [חומר 
גלם]; תרביות של רקמות ביולוגיות שלא למטרות רפואיות או 

ט"ו שבט תשע"ח - 17731/01/2018



Soil free growing substrates; Expanded clay for 
hydroponic growing substrate; Earth for growing; 
China clay; Bentonite; Ceramic materials as a 
growing substrate; Coir dust; Ash; Perlite; Sphagnum 
moss used as fertilizers; Pine Bark used as fertilizers; 
Bark used as fertilizers; Sawdust used as fertilizers; 
Rice hulls used as fertilizers; Biological based 
materials for composting; Biological based materials 
for plant growth; Cellulose; Woodchips used as 
fertilizers; Protein [raw material]; Biological tissue 
cultures other than for medical or veterinary 
purposes; Bacteriological preparations other than for 
medical or veterinary use; Cultures of 
microorganisms other than for medical or veterinary 
use; Preparations of microorganisms other than for 
medical and veterinary use; Cellulose derivatives; 
Wood pulp; Tan wood; Biochemical catalysts; 
Preservatives; Chemical substances for preserving 
foodstuffs; Seed preserving substances; Filtration 
materials; Filtration chemicals; Chemicals for water 
and waste recycling; Materials for water and waste 
recycling; Activated carbons; Carbon for filters; 
Filtering materials (chemical preparations); Filtering 
materials (mineral substances); Filtering material 
(unprocessed plastics); Filtering materials (vegetable 
substances); Ceramic materials used in particulate 
form for use as filtering media; Purification 
preparations; Water purifying chemicals; Water 
purifying materials; Shredded tires used for 
purification of water; Foam used for purification of 
water; Activated alumina; Sodium permanganate; 
Potassium permanganate; Biochar; Microorganisms 
used as filtration; Scientific analysis chemicals; 
Scientific analysis materials; Electrophoresis gels, 
other than for medical or veterinary purposes; 
Chemical test paper.

וטרינריות; תכשירים בקטריולוגים שלא   לשימוש רפואי או 
וטרינרי; תרביות  מיקרואורגניזם, שלא לשימוש רפואי או 
וטרינרי; תכשירים מיקרואורגניזם שלא לשימוש רפואי או 

וטרינרי; תאיות נגזרות (כימיקלים); ציפת עץ; עץ מעובד; זרזים 
ביוכימיים; חומרים משמרים; חומרים כימיים לשימור מוצרי 
מזון; חומרי שימור זרעים; חומרי סינון; כימיקלים לסינון; 

כימיקלים למים ומחזור של פסולת; חומרים למים ומחזור של 
פסולת; פחם פעיל; פחמן למסננים; חומרי סינון (תכשירים 
כימיים); חומרי סינון (חומרי מינרלים); חומרי סינון (פלסטיק 

מעובד); חומרי סינון (חומרים צמחיים); חומרים קרמיים בצורת 
חלקיקים המשמשים כמדיה לסינון; תכשירים לטיהור; כימיקלים 
לטיהור מים; חומרים לטיהור מים; חֹול; ּכָבּול; צמיגים גרוסים 

לטיהור מים; קֶצֶף לטיהור מים; אלומינה; נתרן פרמנגנט; אשלגן 
פרמנגנט; פחם; מיקרואורגניזמים המשמשים כסינון; כימיקלים 
לניתוחים מדעיים; חומרי ניתוח מדעיים; ג'לי אלקטרופורזה, 

שלא למטרות רפואיות או וטרינרים; נייר לבדיקה כימית           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 7 סוג: 7

Composters; Organic waste reduction machines; 
Wind turbines ; Lawnmowers; Blenders; Trash 
compacting machines ; Aquaponic growing devices 
for aquatic, vegetal, bacterial or animal life for 
agricultural purposes; Aquaponic growing devices for 
aquatic, vegetal, bacterial or animal life for 
horticultural purposes; Water powered generators; 
Machines for growing plants, including horticultural 
machines, agricultural machines, temperature 
devices for plants; Waste compacting machines; 
Machines for sorting recyclable materials; Machines 
for separating recyclable materials; Blenders 
(electric); Garbage (waste) disposals

קומפוסט; מכונות להפחתת פסולת אורגנית; טורבינות רוח; 
מכסחות דשא; בלנדרים/ מערבבים; מכונות לדחיסת פסולת; 
מכשירי גידול חיים מימיים, צמחיים, חיידקיים או בעלי חיים 
למטרות חקלאיות; מכשירי גידול חיים מימיים, צמחיים, 

חיידקיים או בעלי חיים למטרות גננות; מנועי גנרטורים למים; 
מכונות לגידול צמחים, הכוללים מכונות גינון, מכונות חקלאיות, 
מכשירי טמפרטורה לצמחים; מכונות לדחיסת פסולת; מכונות 
למיון חומרי מיחזור; מכונות להפרדת חומרי מיחזור; מערבבים 
(אלקטרוניים); מתקנים לסילוק אשפה                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 9 סוג: 9

Solar cells; Solar panels; Humidity control devices for 
plants; Measurement of acidity, humidity, weight, 
volume, light, temperature devices for plants; 
Machines for growing plants, including humidity 
control devices, measurement of acidity, humidity, 
weight, volume, light, temperature control devices; 
acidity measurement devices; Weight scales; 
Precision balances; Precision measuring apparatus; 
Volume measurement devices; Densimeters; Light 
measurement devices; Temperature measurement 
devices; Heat regulating apparatus; Temperature 
control devices; Material testing instruments and 

תאים סולאריים; פנלים סולריים; מכשירי בקרת לחות לצמחים; 
מכשירי מדידה של חומציות, לחות, משקל, נפח, אור, מכשירי 
טמפרטורה לצמחים, מכונות לגידול צמחים, הכוללים מכשירי 
שליטה בלחות, מדידה של חומציות, לחות, משקל, נפח, אור, 
והתקני בקרת טמפרטורה; מכשירים למדידת חומציות; מאזניים 
לשקילה; מאזני דיוק; מכשירים למדידת דיוק; מכשירים למדידת 
עוצמה; מדי צפיפות; מכשירים למדידת אור; מכשירים למדידת 

טמפרטורה; מתקנים לוויסות חום; מכשירים לבקרת 
טמפרטורה; מכשירים ומכונות לבחינת מתכות; מערכות 

מדידה; מתקני מדידה חשמליים; מדידת כלי זכוכית; מכשירי 
שקילה; כפות מדידה; מדידת כלי זכוכית; מכשירים למדידת 
לחות; הידרומטר (מד צפיפות מים); היגרומטרים (מדי לחות); 
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machines; Measuring apparatus; Measuring devices, 
electric; Measuring glassware; Measuring 
instruments; Measuring spoons; Graduated 
glassware; Moisture measurement devices; 
Hydrometer; Hygrometer; Humidity control devices; 
Distillation apparatus for scientific purposes; Capillary 
tubes; Chemistry apparatus and instruments; 
Chromatography apparatus for laboratory use; 
Micrometers; Calipers; Verniers; Probes for scientific 
purposes; Observation instruments; Microscopes; 
Lenses (Optical); Objectives [lenses] [optics]; Optical 
apparatus and instruments; Magnifying glasses 
[optics]; Air analysis apparatus; Apparatus and 
instruments for Physics; Incubators for bacteria 
culture; Incubators for fungal culture; Apparatus for 
fermentation; Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; Batteries; Electric 
batteries; Batteries for lighting; Solar batteries; Solar 
panels; Solar cells; Electronic Audio Media; Music; 
Downloadable music files; Downloadable ring tones 
for mobile phones; Audiobooks; Podcasts; Audio 
recording device; Video recording software; 
Electronic Visual Media; Video (with and without 
sound); digital photos; Downloadable image files; 
Electronic publications, downloadable; Animated 
cartoons; Video recording device; Video recording 
software; Computer Software applications in the field 
of gardening, composting, health, horticulture, 
agriculture, environmentalism, science, science 
fiction; Computer application software; Computer 
utility software, namely, utility programs for managing 
and fine-tuning computer hardware and computer 
operating system software; Downloadable computer 
software, namely, computer application software for 
mobile phones, tablets, desktop computers, portable 
music and video players and handheld computers; 
Computer game programs; Recorded Computer 
operating programs; Computer game programs 
[downloadable software]; Monitors [computer 
programs]; Calculating machines; data processing 
equipment; computers; Computer peripheral devices; 
Interfaces for computers; Intercommunication 
apparatus; Juke boxes for computers; Monitoring 
apparatus; Electric Monitors [computer hardware]; 
Notice boards (Electronic); Lighting Equipment; LED; 
Light Dimmers; Clothing made especially for 
laboratories; Shoes for protection against accidents, 
radiation and fire; Protective masks; Sunglasses; 
Gloves for protection against accidents; Goggles for 
sports; Helmets for sports; Solar cells for electricity 
generation; Solar panels for electricity generation; 
Measuring and control apparatus and instruments; 
Measuring apparatus and instruments, namely 
measurement of acidity, humidity, weight, volume, 
light and temperature devices for plants; Incubators 
for bacteria cultures; solar cells for heat generation; 
Solar panels for heat generation;

ממכשירים לבקרת לחות; מתקני זיקוק למטרות מדעיות; כלים 
נימיים; מתקנים ומכשירים כימיים; מתקני ככרומטוגרפיה 

לשימוש מעבדות; מיקרומטרים; מדי קוטר; סרגלי ורנייה; גששי 
מחקר למטרות מדעיות; כלי תצפית; מיקרוסקופים; עדשות 
אופטיות; אובייקטיבים [עדשות אופטיות]; מכשירים וכלים 

אופטיים; זכוכיות מגדלת (אופטיקה); מתקנים לבדיקת אוויר; 
מתקנים ומכשירים לפיזיקה; מדגרות לתרבית חיידקים; מדגרות 

לתרבית פטריות; מתקנים לתסיסה; מנגנונים ומכשירים 
להולכה, מיתוג, המרה, איסוף ויסות ובקרה של חשמל; 

מצברים; סוללות חשמליות; סוללות להצתה; סוללות סולאריות; 
פנלים סולריים; תאים סולאריים; מדיה קולית אלקטרונית; מדיה 
חזותית אלקטרונית; מערכות מוזיקליות; קבצי מוסיקה להורדה; 

רינגטונים להורדה עבור טלפונים ניידים; ספרי קול; 
פודקאסטים; מכשירים להקלטות קול; תוכנה למקליטי וידאו, 
הקלטות וידיאו; וידיאו עם קול וללא קול; תמונות דיגיטליות; 
קבצי תמונות להורדה; קבצים לפרסום אלקטרוני; סרטי 
הנפשה; מכשירים להקלטות וידיאו; תוכנת יישומי מחשב 
בתחום הגינון, קומפוסט, זבל, מיחזור, בריאות, גננות, 

חקלאות, סביבה, מדעים ומדע בדיוני; תוכנה ליישומי מחשב; 
תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנה לניהול וכוונון עדין של חומרת 
מחשב ותוכנת הפעלה לרשתות מחשבים; תוכנות מחשב 
הניתנות להורדה, דהיינו, תוכנה יישומית לטלפונים ניידים, 
מחשבי לוח (טאבלטים), מחשבים נייחים, נגני מוזיקה ווידאו 

ניידים ומחשבי כף יד; תוכניות משחקי מחשב; תוכניות למערכת 
הפעלה למחשב; תוכניות משחקי מחשב הניתנות להורדה; 
מסכי מחשב (תוכנת מחשב); מכונות חישוב; ציוד לעיבוד 
נתונים; מחשבים; ציוד היקפי למחשב; ממשקים למחשבים; 
מערכות לתקשורת פנים; תיבות נגינה למחשבים; מתקנים 
לניטור; מתקנים לניטור חשמל (חומרה); לוחות מודעות 

חשמליים; ציוד תאורה; דיודה פולטת אור; מעמעם אור; ביגוד 
מיוחד למעבדות; נעליים להגנה כנגד תאונות, קרינה ואש; 

מסכות מגן; משקפי שמש; כפפות להגנה מפני תאונות; משקפי 
מגן; קסדות הגנה לספורט; תאים סולריים להפקת חשמל; 

לוחות סולריים להפקת חשמל; מנגנון וכלים למדידה ושליטה; 
מנגנון למדידה, דהיינו, מדידת חומציות, לחות, משקל, נפח, 

אור וטמפרטורות למכשור לצמחייה; מדגרות לתרביות חיידקים; 
תאים סולריים להפקת חום; לוחות סולריים להפקת חום;          
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Class: 11 סוג: 11

Toilets; Machines for growing plants, including 
lighting devices, irrigation devices; Lighting devices 
for plants; Irrigation devices for plants; Temperature 
control devices; Water filtration devices; Water 
purification devices; Air filtration devices; Air 
purification devices; Feces processing devices; 
Feces filtration devices; Lighting apparatus; Irrigation 
devices for agricultural purposes; Irrigation apparatus 
for horticultural purposes; Irrigation apparatus for 
horticultural use; Devices that water plants, including 
plants that grow food; Water filtration and purification 
apparatus

אסלות; מכונות לגידול צמחים הכוללים מכשירי תאורה ומכשירי 
השקיה; מכשירי תאורה לצמחיה; מכשירי השקיה לצמחייה; 

אמצעים לוויסות טמפרטורה; מכשור לסינון מים; מכשור לטיהור 
מים; מכשור לסינון אויר; מכשור לטיהור אויר; מכשור לעיבוד 
צואה; מכשור לסינון צואה; מנגנוני תאורה; מכשירי השקיה 
למטרות חקלאות; מנגנוני השקיה למטרות גינון; מכשירי 

השקיה לשימוש בגינון; מכשירים להשקיית צמחים לרבות עבור 
צמחים המשמשים להפקת מזון; מנגנון לסינון וטיהור מים.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 21 סוג: 21

Pots for plants; Waste containers; Watering Cans; 
Gardening gloves; Electric devices for attracting and 
killing; Insect traps; Trays for domestic purposes; 
Saucers; Gloves for household purposes; Cups of 
paper or plastic; Buckets; Disposable table plates; 
Domestic grinder, non-electric; Flower pot covers, not 
of paper; Nozzles for sprinkler hose; Nozzles for 
watering cans; Holders for flowers and plants; 
Bottles; Paper plates; Spouts; Terrariums; Kitchen 
containers; Indoor aquaria tanks; Sprinklers; 
Sprinklers for watering flowers and plants; Sprinkling 
devices; Utensils for household purposes; Aquaria; 
Funnels; Blenders (non-electric); Plastic waste 
containers; Compost containers for household use; 
Garbage cans; porcelain

עציצים לצמחים; מכלי אשפה; פחיות השקיה; כפפות לגינון; 
מכשירים חשמליים לפיתוי וחיסול; מלכודות חרקים; מגשים 
לשימוש ביתי; כלים להגשת רטבים; כפפות לשימוש במשק 
הבית; כוסות חד פעמיות; דלאים; צלחות חד פעמיות; טוחן 
אשפה ביתי (לא חשמלי); כיסוים לאגרטלים (למעט מנייר); 
זרבובית לצינור התזה; זרבובית למזלף; מתלים לפרחים 

וצמחים; בקבוקים; צלחות נייר; פיה; מיכל יבשתי לגידול חיות 
(טראריום); מיכלים מטבחיים; אקוריום ביתי; טפטפות; טפטפות 
להשקיית פרחים וצמחים; מכשירי השקייה; כלי למטרות משק 

בית; משפכים; מערבבים (לא חשמליים); מיכלי אשפה 
מפלסטיק; מיכלי דישון למשק בית; מיכלי אשפה; חרסינה         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear. הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש.         

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

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

Canada, 27/07/2015, No. 1739018 קנדה, 27/07/2015, מספר 1739018

Class: 7 סוג: 7

Composters; Organic waste reduction machines; 
Wind turbines ; Lawnmowers; Blenders ; Trash 
compacting machines ; Aquaponic growing devices 
for aquatic, vegetal, bacterial  or animal life; Water 
powered generators; Machines for growing plants, 
including: horticultural machines, agricultural 
machines, lighting devices, humidity control devices, 
irrigation devices, measurement of PH, humidity, 
weight, volume, light, temperature devices, 
temperature control devices.

קומפוסט; מכונות להפחתת פסולת אורגנית; טורבינות רוח; 
מכסחות דשא; בלנדרים/ מערבבים; מכונות לדחיסת פסולת; 
מכשירי גידול מימיים; צמחי, חיידקים או בעלי חיים; מנועי 

גנרטורים למים; מכונות לגידול צמחים, הכוללים: מכונות גינון, 
מכונות חקלאיות, מכשירי תאורה, מכשירי שליטה בלחות, 
מכשירי השקיה, מדידה של PH, לחות, משקל, נפח, אור, 

מכשירי טמפרטורה, התקני בקרת טמפרטורה.                       
                                                                                      
                                                                                      

                                

Class: 9 סוג: 9

Solar cells; Solar panels; Humidity control devices for 
plants; Measurement of PH, humidity, weight, 
volume, light, temperature devices for plants; 
Machines for growing plants, including: horticultural 
machines, agricultural machines, lighting devices, 
humidity control devices, irrigation devices, 
measurement of PH, humidity, weight, volume, light, 
temperature devices, temperature control devices.

תאים סולאריים; פנלים סולריים; מכשירי בקרת לחות לצמחים; 
מדידה של PH ;לחות, משקל, נפח, אור, מכשירי טמפרטורה 
לצמחים, מכונות לגידול צמחים, הכוללים: מכונות גינון, מכונות 
חקלאיות, מכשירי תאורה, מכשירי שליטה בלחות, מכשירי 
השקיה, מדידה של PH, לחות, משקל, נפח, אור, מכשירי 

טמפרטורה, התקני בקרת טמפרטורה.                                 
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Class: 11 סוג: 11

Toilets; Machines for growing plants, including: 
horticultural machines, agricultural machines, lighting 
devices, humidity control devices, irrigation devices, 
measurement of PH, humidity, weight, volume, light, 
temperature devices, temperature control devices; 
Lighting devices for plants; Irrigation devices for 
plants; Temperature control devices; Water filtration 
devices; Water purification devices; Air filtration 
devices; Air purification devices; Feces processing 
devices; Feces filtration devices.

אסלות; מכונות לגידול צמחים דהיינו, מכשירי גינון, מכשירי 
חקלאות אמצעי תאורה אמצעים לשליטה על לחות, אמצעי 

השקיה, מדידת חומציות, לחות, משקל, נפח, אור, 
וטמפרטורות; מכשירי תאורה לצמחיה; מכשירי השקיה 

לצמחייה; אמצעים לוויסות טמפרטורה; מכשור לסינון מים; 
מכשור לטיהור מים; מכשור לסינון אויר; מכשור לטיהור אויר; 

מכשור לעיבוד צואה; מכשור לסינון צואה.                               
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                              

Class: 21 סוג: 21

Pots for plants ; Waste containers; Watering Cans. סירים לצמחים; מכלי אשפה; פחיות השקיה.                           

Canada, 12/11/2015, No. 1754692 קנדה, 12/11/2015, מספר 1754692

Class: 1 סוג: 1

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 18131/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Scientific, optical, weighing, measuring, teaching 
apparatus and instruments; pH Measurement 
devices; Weight scales; Precision balances; Precision 
measuring apparatus; Volume measurement devices; 
Densimeters; Light measurement devices; 
Temperature measurement devices; Heat regulating 
apparatus; Temperature control devices; Material 
testing instruments and machines; Measuring 
apparatus; Measuring devices, electric; Measuring 
glassware; Measuring instruments; Measuring 
spoons; Graduated glassware; Moisture 
measurement devices; Hydrometer; Hygrometer; 
Humidity control devices; Distillation apparatus for 
scientific purposes; Capillary tubes; Chemistry 
apparatus and instruments; Chromatography 
apparatus for laboratory use; Micrometers; Calipers; 
Verniers; Probes for scientific purposes; Observation 
instruments; Microscopes; Lenses (Optical ---); 
Objectives [lenses] [optics]; Optical apparatus and 
instruments; Magnifying glasses [optics]; Air analysis 
apparatus; Physics (Apparatus and instruments for 
---); Incubators for bacteria culture; Incubators for 
fungal culture; Apparatus for fermentation; Apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; Batteries; Electric batteries; Batteries for 
lighting; Solar batteries; Solar panels; Solar cells; 
Electronic Audio Media; Music; Downloadable music 
files; Downloadable ring tones for mobile phones; 
Audiobooks; Podcasts; Audio recording device; Video 
recording software; Electronic Visual Media; Video 
(with and without sound); Photos; Downloadable 
image files; Electronic publications, downloadable; 
Animated cartoons; Video recording device; Video 
recording software; Computer Software; Computer 
applications; Computer programmes; Recorded 
computer programs; Downloadable computer 
software; Computer game programs; Recorded 
Computer operating programs; Computer game 
programs [downloadable software]; Monitors 
[computer programs]; Calculating machines; data 
processing equipment; computers; Computer 
peripheral devices; Interfaces for computers; 
Intercommunication apparatus; Juke boxes for 
computers; Monitoring apparatus; Electric Monitors 
[computer hardware]; Notice boards (Electronic ---); 
Lighting Equipment; LED; Light Dimmers; Clothing 
made especially for laboratories; Shoes for protection 
against accidents, radiation and fire; Protective 
masks; Sunglasses; Gloves for protection against 
accidents; Goggles for sports; Helmets for sports.

מתקנים ומכשירים מדעיים; מכשירים וכלים אופטיים; כלים 
ומכשירים לשקילה; התקנים ומכשירים למדידה; התקני ומכשירי 
הוראה; מכשירים למדידת רמת חומציות; משקולות לשימוש עם 
מאזני שקילה; מאזני דיוק; מכשירים למדידת דיוק; מכשירים 
למדידת עוצמה; מדי צפיפות; מכשירים למדידת אור; מכשירים 
למדידת טמפרטורה; מתקנים לוויסות חום; מכשירים לבקרת 

טמפרטורה; מכשירים ומכונות לבחינת מתכות; מערכות מדידה; 
מתקני מדידה חשמליים; מדידת כלי זכוכית; מכשירי שקילה; 
כפות מדידה; מדידת כלי זכוכית; מכשירים למדידת לחות; 
הידרומטר (מד צפיפות מים); היגרומטרים (מדי לחות); 

מכשירים לבקרת לחות; מתקני זיקוק למטרות מדעיות; כלים 
נימיים; מתקנים ומכשירים כימיים; מתקני ככרומטוגרפיה 

לשימוש מעבדות; מיקרומטרים; מדי קוטר; סרגלי ורנייה; לווייני 
מחקר למטרות מדעיות; כלי תצפית; מיקרוסקופים; עדשות 
אופטיות; אובייקטיבים [עדשות אופטיות]; מכשירים וכלים 

אופטיים; זכוכיות מגדלת (אופטיקה); מתקנים לבדיקת אוויר; 
מתקנים ומכשירים לפיזיקה; מדגרות לתרבית חיידקים; מדגרות 

לתרבית פטריות; מתקנים לתסיסה; מנגנונים ומכשירים 
להולכה, מיתוג, המרה, איסוף ויסות ובקרה של חשמל; 

מצברים; סוללות חשמליות; סוללות להצתה; סוללות סולאריות; 
פנלים סולריים; תאים סולאריים; תקשורת קול אלקטרונית; 

מערכות מוזיקליות; קבצי מוסיקה להורדה; רינגטונים להורדה 
עבור טלפונים ניידים; ספרי קול; פודקאסטים; מכשירים 

להקלטות קול; תוכנה למקליטי וידאו, הקלטות וידיאו; תקשורת 
חזותית אלקטרונית; וידיאו עם קול וללא קול; תמונות; קבצי 
תמונות להורדה; קבצים לפרסום אלקטרוני; סרטי הנפשה; 
מכשירים להקלטות וידיאו; תוכנת מחשב; יישומי מחשב; 
תוכניות מחשב; תוכניות מחשב, מוקלטות; תוכנות מחשב 
הניתנות להורדה; תוכניות משחקי מחשב; תוכניות למערכת 
הפעלה למחשב; תוכניות משחקי מחשב הניתנות להורדה; 
מסכי מחשב (תוכנת מחשב); מכונות חישוב; ציוד לעיבוד 
נתונים; מחשבים; ציוד היקפי למחשב; ממשקים למחשבים; 
מערכות לתקשורת פנים; תיבות נגינה למחשבים; מתקנים 
לניטור; מתקנים לניטור חשמל (חומרה); לוחות מודעות 

חשמליים; ציוד תאורה; דיודה פולטת אור; מעמעם אור; ביגוד 
מיוחד למעבדות; נעליים להגנה כנגד תאונות, קרינה ואש; 

מסכות מגן; משקפי שמש; כפפות להגנה מפני תאונות; משקפי 
מגן; קסדות הגנה לספורט.                                                 
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 Owners

Name: ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.

Address: 101, Rue du Moulin Suite 116, Magog, Quebec, 
J1X 4A1, Canada

(Ontario 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

Class: 21 סוג: 21

Gardening gloves; Electric devices for attracting and 
killing; Insect traps; Trays for domestic purposes; 
Saucers; Gloves for household purposes; Cups of 
paper or plastic; Buckets; Disposable table plates; 
Domestic grinder, non-electric; Flower pot covers, not 
of paper; Nozzles for sprinkler hose; Nozzles for 
watering cans; Holders for flowers and plants; Bottles; 
Paper plates; Spouts; Terrariums; Kitchen containers; 
Indoor aquaria tanks; Sprinklers; Sprinklers for 
watering flowers and plants; Sprinkling devices; 
Utensils for household purposes; Aquaria; Funnels.

כפפות לגינון; מכשירים חשמליים לפיתוי וחיסול; מלכודות 
חרקים; מגשים לשימוש ביתי; כלים להגשת רטבים; כפפות 
לשימוש במשק הבית; כוסות חד פעמיות; דלאים; צלחות חד 
פעמיות; טוחן אשפה ביתי (לא חשמלי); כיסוים לאגרטלים 

(למעט מנייר); זרבובית לצינור התזה; זרבובית למזלף; מתלים 
לפרחים וצמחים; בקבוקים; צלחות נייר; פיה; מיכל יבשתי 
לגידול חיות (טראריום); מיכלים מטבחיים; אקוריום ביתי; 

טפטפות; טפטפות להשקיית פרחים וצמחים; מכשירי השקייה; 
כלי למטרות משק בית; ארובה.                                           
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הומיקס
HOMIX

Trade Mark No. 281429 מספר סימן

Application Date 30/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moise Tibi שם: משה טיבי

Address: 5 Ahad Ha'am, RA'ANNANA, 4321008, Israel כתובת : אחד העם 5, רעננה, 4321008, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Hadi, Advocate 

Address: 35 Jabotinsky st, Ramat Gan, 52511, Israel

שם: גיא חדי, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 52511, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of retail stores for products, tools, 
instruments, accessories, devices, apparatus and 
furniture for the kitchen, the home, the garden, the 
work-place, the office, the outdoor and for camping; 
Services of retail stores for games, jewelry, clothing, 
shoes, ornaments and textiles; Retail services for 
products, tools, instruments, accessories, devices, 
apparatus and furniture for the kitchen, the home, the 
garden, the work-place, the office, the outdoor and 
for camping; Retail services for games, jewelry, 
clothing, shoes, ornaments and textiles; Management 
and operation of stores; Franchised businesses; all 
included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות למוצרים, כלים, אביזרים, מתקנים, 
התקנים וריהוט למטבח, לבית, לגינה, למשרד, למחנאות, 

לטבע ולחוץ; שירותי חנויות קמעונאיות למשחקים, תכשיטים, 
מוצרי הלבשה, הנעלה, כלי נוי וטקסטיל; מכירה קמעונאית של 
מוצרים, כלים, אביזרים, מתקנים, התקנים וריהוט למטבח, 
לבית, לגינה, למשרד, למחנאות, לטבע ולחוץ; מכירה 

קמעונאית של משחקים, תכשיטים, מוצרי הלבשה, הנעלה, כלי 
נוי וטקסטיל;  ניהול והפעלת חנויות; עסקי זכיינות; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ו שבט תשע"ח - 18431/01/2018



TRIGGER POUCH

Trade Mark No. 281440 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.C.S (advanced combat solutions) שם: חברת פ.ל.מ. (פתרונות לחימה מתקדמים) בע"מ

Address: Hahagana 4, OR YEHUDA, Israel כתובת : ההגנה 4, אור יהודה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Barkan-Lev, Law Office

Address: P.O.B. 4507, Kfar Yona, 4030373, Israel

שם:  עדי ברקן-לב, משרד עריכת דין

כתובת : ת.ד. 4507, כפר יונה, 4030373, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; Pouches or containers for carrying 
weapons or ammunition; all included in class 13

כלי נשק; תחמושת וקלעים; חומרי נפץ; זיקוקים דינור; מיכל 
לנשיאת נשק או תחמושת; הנכללים כולם בסוג 13                 

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 18531/01/2018



Trade Mark No. 281487 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1281229 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

New Zealand No. 1034903 ניו זילנד מספר: 1034903

Dated 27/05/2016 (Section 16) מיום 27/05/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Address: Prolongacion Paseo De La Reforma, No. 1000, 
Col. Pena Blanca Santa Fe, 01210 Mexico City, Mexico

(Mexico Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery products.

ט"ו שבט תשע"ח - 18631/01/2018



Trade Mark No. 281513 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1281398 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4870701 ארה"ב מספר: 4870701

Dated 15/12/2015 (Section 16) מיום 15/12/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Meta Company

Address: 2855 Campus Drive, Suite 300, San Mateo 
California 94403, 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

Digital glasses that display augmented content that 
contain depth-sensing cameras used for creating 
digital content; software for displaying augmented 
content and for creating digital content sold as an 
integral component of digital glasses; kits comprised 
of digital glasses that display augmented content that 
contain depth-sensing cameras used for creating 
digital content, software for displaying augmented 
content and for creating digital content sold as an 
integral component of digital glasses, external 
computer hard drives, USB cables and power cables.

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

(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. 86626967 ארה"ב, 12/05/2015, מספר 86626967

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 18731/01/2018



Trade Mark No. 281554 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1281809 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Optical coatings; coatings applied to alter the optical 
properties of materials; anti-reflective coatings; 
pigments; flexographic, intaglio, and gravure inks, 
and high performance coatings and dispersions to 
provide security and brand protection, authentication, 
and differentiation; color-shifting inks; pigments and 
light interference pigments for use in inks, dyes, 
paints, plastics, paper products and textiles; thin-film 
and multilayer optical coatings disposed on 
substrates.

Class: 9 סוג: 9

Hardware and software for communication network 
monitoring, recording, probing, filtering, auditing, 
testing, analyzing, troubleshooting, installation, 
activation, traffic and user device simulation, design, 
optimization, measurement, deployment, 
development, test-device management; optical 
amplifiers, transmitters, transceivers, transponders, 
receivers, and detectors; optical instrument and 
network component testers; optical filters, 
waveplates, and optical filter color-wheels; optical 
switches, matrix switches, wavelength selective 
switches, and reconfigurable optical add drop 
multiplexers; wavelength division multiplexers and 
demultiplexers; optical and electrical network 
connector cleaning devices; printable encoded 
taggants for anti-counterfeiting and for confirming 
authenticity of products; compact spectrometers.

Class: 16 סוג: 16

Paper and polymer labels printed with specialized 
pigments for security and decorative effect.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair, and maintenance of 
communications hardware.

Class: 38 סוג: 38

Communication consultation services relating to 
communication networks.

ט"ו שבט תשע"ח - 18831/01/2018



Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely, by application of 
coatings to alter the optical properties of materials; 
application of multilayer optical coatings, thin film 
coatings, anti-reflective and high reflection coatings, 
polarization coatings, and optical beamsplitting 
coatings to goods; applying decorative, protective, 
and security coatings to goods.

Class: 42 סוג: 42

Technical support services in the nature of 
troubleshooting problems with communications 
hardware and software; providing online non-
downloadable software for communication network 
monitoring, recording, probing, filtering, auditing, 
testing, analyzing, troubleshooting, installation, 
activation, traffic and user device simulation, design, 
optimization, measurement, deployment, 
development, test-device management; technological 
and development consultation services in the fields of 
color design, printing, product security and 
authentication, anti-couterfeiting technology, optical 
and thin film coatings; hosting online communication 
network instrument monitoring, configuration, 
tracking, and management; installation, repair and 
maintenance of communications 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)

U.S.A., 20/04/2015, No. 86/603164 ארה"ב, 20/04/2015, מספר 86/603164

Class: 2 סוג: 2

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 18931/01/2018



 Owners

Name: Viavi Solutions Inc.

Address: 430 N. McCarthy Boulevard, Milpitas CA 95035, 
U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 19031/01/2018



Trade Mark No. 281578 מספר סימן

Application Date 26/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1281919 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 014515274 האיחוד האירופי מספר: 014515274

Dated 28/08/2015 (Section 16) מיום 28/08/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ContiTech Antriebssysteme GmbH

Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, 
Germany

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: 7 סוג: 7

Driving belts; timing belts; V-belts; drive belts; 
synchronous belts; nubbed belts; double toothed 
belts; flat belts; variable speed belts; lifting belts 
(parts of machines); driving belts, other than for land 
vehicles; power transmission couplings [other than 
for land vehicles]; belt drives; belts for machines and 
engines; deflection and tension rollers for timing 
belts, parts and accessories therefor; belts for 
conveyors; transport and conveying belts, in 
particular conveyor belts; parts and fittings for 
transport and conveyor belts; moving pavements 
[sidewalks].

Class: 12 סוג: 12

Power transmission mechanisms for land vehicles, in 
particular drive belts, driving belts, fan belts, ribbed 
V-belts, synchronous belts, nubbed belts, double 
toothed belts, flat belts, variable speed belts, timing 
belts; power transmission parts [belts] for land 
vehicles; deflection and tension rollers for timing belts 
for motor vehicles, parts and accessories therefor.

ט"ו שבט תשע"ח - 19131/01/2018



פילופסיכה
Filopsycha

Trade Mark No. 281609 מספר סימן

Application Date 02/01/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The word(s) ? that appear(s) in the mark mean 
?.Combining all the issues related to the study of 
psychology and is based on the love of the soul. 
"loving soul," meaning includes

משמעותה(ן) של המילה(ים) ? אשר מופיעה (ות) בסימן היא 
(הן) ?  שילוב בין כל הנושאים הקשורים בחקר פסיכולוגיה 
ומבוסס על אהבת הנפש. "אהבת הנפש" במשמעות כוללת

Ownersבעלים

Name: Elena Fainshtein שם: ילנה פיינשטיין

Address: A-melech Azarya, ASHDOD, Israel כתובת : המלך עזריה, אשדוד, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Workshops, training, book publishing and  personal 
training dealing with empowerment and acceptance 
of the other.

מתן סדנאות, הדרכה, הוצאה לאור של ספרים, אימון אישי 
העוסקים בהעצמת האדם ובקבלתו                                     

                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 19231/01/2018



Trade Mark No. 281750 מספר סימן

Application Date 15/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1282844 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps [machines]; fittings and control fittings, being 
parts of machines; motors, other than for land 
vehicles; pump installations; control and regulating 
apparatus for machines or engines; turbines; 
generators.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely flow 
meters, underwater sonar measuring devices, level 
measuring machines, audio and visual devices, 
namely audiometers, audio-video receivers, audio 
and visual recordings featuring machinery noises, 
acoustic meters, multimedia projectors, inspection 
apparatus, audible alarm signals, electronic testing 
devices for electronic parts, electronic simulators for 
process sequences in machines and motors; 
Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, images, graphics, text, videos, 
data and signals; Apparatus for remote control, 
remote operation, data storage and data exchange; 
Magnetic data carriers, recording discs; Compact 
discs, DVDs and other digital recording media; Data 
processing equipment and computers; Instant 
messaging software; file sharing software; 
Communications software for electronically 
exchanging sound, images, graphics, text, videos, 
data and signals via computer, mobile, wireless and 
telecommunications
network; Computer software for processing images, 
graphics, sounds, videos, texts and signals; Fire 
extinguishing installations and sprinkler installations

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, railway vehicles air planes, 
space vehicles, namely, rockets, shuttles, lunar 
rovers; all terrain vehicles; Apparatus for locomotion 
by land, air or water, namely, air cushion vehicles, 
motor scooters, motorcycles, motor homes, boats, 
ships; engines and motors for land vehicles, turbines 
for land vehicles; propellers for vehicles, ships and 
airplanes

ט"ו שבט תשע"ח - 19331/01/2018



 Owners

Name: KSB Aktiengesellschaft

Address: Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, 
Germany

(Federal Republic of Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; data transmission and data 
reception via computer, mobile, wireless and 
telecommunications networks; electronic exchange of 
voice, sound, images, graphics, text, videos, data 
and signals, accessible via computer, mobile, 
wireless and telecommunications networks; message 
sending; rental of apparatus for transmitting 
messages and data.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely 
scientific research, analysis, testing consultancy, 
troubleshooting of machinery problems in the field of 
energy requirements and energy savings; Industrial 
analysis and research services; Design, 
development, improvement and updating of computer 
software; Design, development and customized 
design of computer hardware; Functional testing, for 
others; Technical safety testing; Technical 
calculation; Technological consultancy; Engineering 
services for others

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

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

European Union, 04/05/2015, No. 014025548 האיחוד האירופי, 04/05/2015, מספר 014025548

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 19431/01/2018



Trade Mark No. 281807 מספר סימן

Application Date 10/01/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Al-Motawasset Food Company שם: חברת אלמותווסט למוצרי מזון

Address: Beithlehem, West Bank, Palestinian Authorities, 
JERUSALEM, Israel

כתובת : עיר בית לחם, הגדה המערבית, הרשות הפלסטינית, 
ירושלים, ישראל

חברה פרטית

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: 29 סוג: 29

Milk, milk beverages, milk predominating, milk 
products, milk shakes, milk ferments for culinary 
purposes ;margarine; cheese; labaneh; yogurt; 
butter; chocolate nut butter; butter cream; cream; 
eggs; hummus paste; canned meat; sardines; 
sausages; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; all included in class 29

חלב, משקאות חלב, משקאות על בסיס חלב, מוצרי חלב, 
מילקשייק, שמרי חלב למטרות קולינריות; מרגרינה, לּבנֱה, 
גבינה; יוגורט; חמאה; חמאת אגוזי שוקולד; ממרח חמאה; 

קצפת; ביצים; ממרח חומוס, בשר משומר; סרדינים; נקניקים; 
פירות וירקות משומרים, קפואים, מיובשים ומבושלים; הנכללים 
כולם בסוג 29                                                                  

                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 19531/01/2018



Trade Mark No. 281842 מספר סימן

Application Date 10/01/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for use in industry  ; Ethanol 
including alcohols for the spirits, perfumery and 
pharmacy industries; Bioethanol for direct 
incorporation into fuel or ethyl tert-butyl ether; 
Artificial sweeteners and sweetening substances; 
Native starches, modified starches; Glucose and 
sugar preparations derived from starchy substances; 
Crystallised, liquid and melting industrial sugars for 
human foodstuffs for the agri-foodstuff and 
pharmaceutical industries; All the aforesaid goods 
being for the chemical, pharmaceutical, human and 
animal foodstuffs industries; Alcohol and 
preparations derived from starchy substances for use 
in the composition of perfumery, cosmetics and 
dentifrices; Sucrose excipients; Glucose and sugar 
preparations derived from starchy substances, 
alcohol, namely, sucrose solutions used in the 
composition of pharmaceutical syrups  all the 
aforesaid goods being for the pharmaceutical 
industry .

תכשירים כימיים לשימוש בתעשייה; אתנול כולל אלכוהול עבור 
תעשיות הכהלים, בישום ורוקחות; ביו-אתנול לשילוב ישיר לתוך 
דלק או אתיל טרט בוטיל אתר; ממתיקים מלאכותיים וחומרים 
ממתיקים; עמילנים טבעיים, עמילנים מותאמים; תכשירי גלוקוז 

וסוכר המופקים מחומרים עמילניים; סוכרים תעשייתיים 
גבישיים, נוזליים ונמסים לתעשיות מוצרי מזון לאדם מוצרי מזון 
לחקלאות ורוקחות; כל הסחורות המוזכרות לעיל עבור תעשיות 

מוצרי המזון הכימיים, רוקחיים, לאדם ולחיה; אלכוהול 
ותכשירים המופקים מחומרים עמילניים לשימוש בהרכב של 

בישום, תמרוקים ותכשירים לניקוי שיניים; אקסיפיאנטיי סוכרוז; 
תכשירי גלוקוז וסוכר המופקים מחומרים עמילניים ,  אלכוהול, 
דהיינו, תמיסות סוכרוז המשמשות בהרכבה של שירובים 

רוקחיים; כל הסחורות המוזכרות לעיל עבור תעשיית הרוקחות. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 5 סוג: 5

Native starches for dietetic or pharmaceutical 
purposes; Modified starches for dietetic or 
pharmaceutical purposes; Nutritional supplements, 
Namely plant proteins for human consumption; sugar 
for medical use.

עמילניים טבעיים למטרות תזונתיות או רוקחיות; עמילנים 
מותאמים למטרות תזונתיות או רוקחיות; תוספי תזונה, דהיינו 
חלבונים מן הצומח לצריכת אדם; סוכר לשימוש רפואי.             
                                                                                    

          

Class: 30 סוג: 30

Sugars; Sugars derived from the processing of 
beetroot and sugar cane; Table sugar for household 
purposes; Fructooligosaccharides; Natural 
sweeteners; Stevia based natural sweetener; Sugar 
preparations derived from starchy substances.

סוכרים; סוכרים שמופקים מעיבוד של סלק וסוכר קנים; סוכר 
שולחן למטרות משק בית; פרוקטואוליגוסכרידים; ממתיקים 
טבעיים; ממתיקים טבעיים על בסיס סטיביה; תכשירי סוכר 

המופקים מחומרים עמילניים.                                             
                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 19631/01/2018



 Owners

Name: TEREOS

Address: 11 rue Pasteur, 02390 ORIGNY-SAINTE-
BENOITE, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 19731/01/2018



Trade Mark No. 281901 מספר סימן

Application Date 21/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1283456 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, rental of short-term 
houses, condos, apartments, time-shares  vacation 
real estate listing services and providing such 
services via a global computer network; real estate 
listing services, namely, providing an interactive 
website and online database of rental properties, 
rental information, property descriptions and images, 
locations and amenities, availability and rates for 
vacation rental lodgings; real estate information 
services, namely, enabling users to post and receive 
requests for reservations to rent short-term houses, 
condos, apartments, time-shares via websites.

Class: 39 סוג: 39

Online arrangement and booking of travel tours and 
excursions via a website; providing website content 
featuring travel information and commentary; 
providing an online searchable computer database 
featuring information on travel; providing reviews of 
travel service providers; travel guide and travel 
information services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation, 
excursions, tours and travel; providing links to the 
web sites of others featuring transportation, 
excursions, tours and travel.

Class: 43 סוג: 43

Providing online reservation, booking and search 
services for temporary lodging, temporary 
accommodations and vacation rentals; online 
services featuring temporary lodging, temporary 
accommodations, vacation rentals and rental listings 
via an interactive website; providing website content 
featuring information in the field of temporary lodging, 
temporary accommodations and vacation rentals; 
travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for temporary lodging, temporary 
accommodations and vacation rentals; providing 
rental information for temporary lodging, temporary 
accommodations and vacation rentals, namely, 
property descriptions and images, reviews, locations 
and amenities, availability and rates for temporary 
lodging, temporary accommodations and vacation 
rentals.

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

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

U.S.A., 04/09/2015, No. 86747900 ארה"ב, 04/09/2015, מספר 86747900

Class: 36 סוג: 36

ט"ו שבט תשע"ח - 19831/01/2018



 Owners

Name: Airbnb, Inc.

Address: 888 Brannan Street, San Francisco CA 94103, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

ט"ו שבט תשע"ח - 19931/01/2018



Trade Mark No. 281982 מספר סימן

Application Date 18/01/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for creation of social network, based on 
geographic location, language and a unique bonus 
system ; Computer software for the collection, 
compilation, processing, transmission and 
dissemination of Global Positioning System (GPS) 
data for use in mobile devices; Electronic database 
featuring information about people, places, 
businesses and attractions recorded on computer 
media; Navigation system featuring digital map 
displays, which assists in locating and meeting other 
users; Social computer software, in the field of travel, 
tourism, pleasure and atractions information; Social 
computer software which enables communications 
between users; Computer software for use as an 
application programing interface (API); Computer 
software which facilitates online services for social 
networking; Computer software for sharing 
information over computer and communication 
networks; Computer software for creating location 
based social network; Computer software that 
displays discounts and sales for its users, and serves 
as an advertising and marketing tool for businesses; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב ליצירת רשתות חברתיות על בסיס מיקום, שפה 
ומערכת ייחודית של בונוסים; תוכנת מחשב לאיסוף, קיבוץ, 

עיבוד, משלוח והפצה של נתוני מערכת איכון עולמית 
(גי.פי.אס.) לשימוש במכשירים ניידים; מסד נתונים אלקטרוני 
הכולל נתונים בקשר לאנשים, מקומום, עסקים ואטראקציות 
המוקלט על מדיה ממוחשבת; מערכת ניווט הכוללת תצוגת 

מפה דיגיטלית, המסייעת במציאת ופגישת משתמשים אחרים; 
תוכנת מחשב חברתית בתחום מידע בקשר לנסיעות, תיירות, 
בילויים ואטראקציות; תוכנת מחשב חברתית המאפשרת 
תקשורת בין משתמשים; תוכנת מחשב לשימוש כממשק 
לתכנות יישומים (אי.פי.איי); תוכנת מחשב המסייע במתן 

שירותים מקוונים לרשתות חברתיות; תוכנת מחשב לשיתוף 
מידע באמצעות רשתות מחשב ותקשורת; תוכנת מחשב 
ליצירת רשתות חברתיות על בסיס מיקום; תוכנת מחשב 
המציגה הנחות ומבצעים למשתמשים, ומשמשת כאמצעי 

פרסום לעסקים; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Hot-air balloon and two connected location marks. כדור פורח על רקע שני סמני מיקום מחוברים.

Ownersבעלים

Name: Shanti App Ltd שם: שנטי אפ בע"ם

Address: 8 Hamarpe Street, P.O.B. 45103, JERUSALEM, 
97774, Har Chotzvim, Israel

כתובת : המרפא 8, ת.ד. 45103, ירושלים, 97774, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Barry Schuman, Adv.

Address: 8 Hamarpe Street, P.O.B. 45392, 
JERUSALEM, 97774, Har Chotzvim, Israel

שם: עו"ד ברי שומן

כתובת : המרפא 8, ת.ד. 45392, ירושלים, 97774, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 20131/01/2018



STR

Trade Mark No. 282105 מספר סימן

Application Date 24/01/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; cash registers; fire-
extinguishing apparatus; computer peripheral 
devices; anti-glare glasses; eyeglasses (pince-nez); 
optical lenses; eyeglass chains (pince-nez chains); 
contact lenses; eyeglass cords (pince-nez cords); 
dressmakers measures; spectacles (optics); 
spectacle glasses; spectacle cases; spectacle and 
eyeglass frames (pince-nez frames); sunglasses; 
eyeglass cases (pince-nez cases) and contact lenses 
cases; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; bullet-proof waistcoats; life 
jackets; garments and clothes for protection against 
fire; gloves for divers; gloves for protection against 
accidents; diving suits; magnetic encoded cards; 
clothing for protection against accidents and 
irradiation; protective suits for aviators; electronic 
agendas; telephone apparatus; weighbridges; 
directional compasses; accounting machines; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
telescopes; chronographs (time recording apparatus); 
measuring spoons; pedometers; sound recording 
discs; compact discs (audio-video); compact discs 
(read-only memory); mirrors (optics); binoculars; 
temperature indicators; computer game programs; 
cassette players; bar code readers; signal, magic and 
optical lanterns; magnifying glasses (optics); dictating 
and invoicing machines; mechanisms for counter-
operated apparatus; weights; electric, galvanic and 
solar batteries; computer programs (recorded); 
electronic pocket translators; transistors (electronics); 
thermometers, not for medical purposes; 
intercommunication apparatus; video cassettes; 
animated cartoons; portable radio-telephones 
(walkie-talkies); electronic publications (electronically 
downloadable); data processing equipment and 
computers; egg timers (sandglasses); acoustic 
(sound) alarms; anti-theft warning apparatus; fire 
alarms; mouse pads; loudspeakers; amplifiers; 
aerials; anti-glare visors (anti-glare shades); 
telephone receivers; music headphones; answering 
machines; false coin detectors; teeth protectors; 
money counting and sorting machines; apparatus for 
measuring the thickness of skins and leather; 
electronic tags for goods; goggles for sports; 
magnets; light-emitting electronic pointers; portable 
telephones; enlarging apparatus (photography); 
apparatus and instruments for astronomy; thermionic 
valves (radio); coin-operated musical automata (juke 
boxes); scales; life-saving rafts; tape recorders; 
videotapes; magnetic tapes; demagnetizing 
apparatus for magnetic tapes; computer peripheral 
devices; barometers; ticket dispensers; machines for 
calculating; heat regulating apparatus; 
cinematographic cameras; camcorders; video game 

דיסקים להקלטה; תקליטורים, תקליטור די וי די ואמצעי 
תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; קופות רושמות, התקנים 
לכיבוי אש, ציוד הקפי למחשב; משקפיים נגד סינוור; משקפיים 
(משקפי אף); עדשות אופטיות; שרשרות למשקפיים (שרשרות 
משקפי אף); עדשות מגע; חוטים למשקפיים (חוטים למשקפי 
אף); אביזרי מדידה לתופרת; משקפיים (אופטיות);משקפיים; 
מחזיקי משקפיים; מסגרות משקפיים (מסגרות משקפי אף); 
משקפי שמש; נרתיקים למשקפיים (משקפי אף); קופסאות 
לעדשות מגע; נעלים להגנה מתאונות, קרינה ואש; אפודים 
חסיני ירי; אפודי הצלה; ביגוד להגנה מאש; כפפות לצוללנים; 
כפפות להגנה מתאונות; חליפות לצלילה; כרטיסים מקודדים 
מגנטיים; ביגוד להגנה מפני תאונות וקרינה; חליפות מגן 

לטייסים; יונים (אלקטרוניים); מכשירי טלפון;  מכשירי משקל 
לכלי רכב; מצפנים לכיוון; מכונות ניהול חשבונות; קסדות הגנה; 
קסדות הגנה לספורט; טלסקופים; מכשירי כרונוגרף (מכשירי 
הקלטת זמן); כפות מדידה; פדומטרים; תקליטורים להקלטת 
צליל; תקליטורים (אודיו – וידאו); תקליטורים (לשמיעה בלבד); 

מראות (אופטיות); משקפות; מודדי טמפרטורה; תכנות 
משחקים; טייפים לקלטות; קוראי בר-קוד; פנסי איתות, קסם 
ואופטיים; זכוכיות מגדלת (אופטיות); מכשירי הכתבה ומכשירי 
חישוב; מנגנונים למכשירים המופעלים על דלפק; מכשירים 

למדידת משקל; סוללות, סולריות חשמליות ומגלוונות; תוכניות 
מחשב (מוקלטות); תרגומונים אלקטרוניים; טרנזיסטורים 
(אלקטרונים); מדי חום, שאינם לצרכים רפואיים; מכשירים 
לתקשורת פנימית; קלטות וידאו; סרטים מצוירים; מכשירי 
טלפון אלחוטי (ווקי-טוקי); פרסומים, אלקטרונים (הנטענים 

אלקטרונית); ציוד עיבוד נתונים ומחשבים; שעוני חול; אזעקות 
אקוסטיות (מצליל); מכשירי התרעה נגד גניבה; גלאי אש; 

משטחי עכבר; רמקולים; מגברים; אנטנות; מצחיות נגד סינוור; 
מקלטי טלפון; אזניות למוסיקה; משיבונים; מכשירים לזיהוי 
מטבעות מזויפים; מגני שיניים; מכונות לספירה ומיון כסף; 
מכשירים למדידת עובי עורות; תויות אלקטרוניות לטובין;  

משקפי מגן לספורט; מגנטים; מצביעים אלקטרוניים פולטי אור; 
מכשירי טלפון אלחוטי; מנגנונים להגדלה (צילום); התקנים 
וכלים לאסטרונומיה; שסתומים תרמיוניים (רדיו); מקול 

אוטומטי; מכשירי משקל; סירות הצלה; מכשירי הקלטה; קלטות 
וידיאו; קלטות מגנטיות; מכשירים לניטרול קלטות מגנטיות; 
חלקי מחשבים; ברומטרים; התקני כרטיסים; מכשירי חשבון; 
מכשירי ויסות חום; צילומי קולנוע; מצלמות וידאו; מחסניות 
למשחקי וידיאו; מקודדים מגנטיים; זכוכית מדידה; מדי 
סיבובים; שקופיות (צילום); מטולי שקופיות; דינמומטרים; 
מחזירי אור ללבוש, למניעת תאונות דרכים; סמני מכפלת; 

חיישני מדידה; כיסויים לשקע חשמל; מערכות רדיו-טלפוניה; 
סורקים (ציוד לעיבוד נתונים);כיסוי עדשות נגד סינוור; חצובות 

(צילום); מכונות צילום (צילומי, אלקטרוסטטי, תרמי); 
הולוגרמות; מכשירי די וי די; שלטים מוארים; שלטי ניאון; 

מכשירי וידאו; מכשירים למדידת חשמל; מיכשור הגברה; זכרון 
למחשבים; מיקרופונים; מעבדים; מודמים; התקנים לצלילה; 
עדשות למיקרוסקופ (אופטיות) (עדשות); מתקן ליצור אוזון; 
מרקעים; מתגים חשמליים; משרוקיות מיועדות לכלבים; 
כפתורים נלחצים לפעמונים; רדיו; מקלטים אודיו ווידיאו; 

תמיכות לפרק כף יד בעת שימוש במחשב; מנופי סולם (פלדה); 
מכשירי טלויזיה; פטיפונים; מעבדי תמלילים; טלפונים וידאו; 
נרתיקים למחשבים ניידים, מכשירי טלפון סלולרי; מחשבי לוח 

(טאבלט), נגני MP3, מצלמות (צילוםים), משחקי וידיאו; 
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 Owners

Name: STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.

Address: Avenida de la Diputacion, Poligono Industrial de 
Sabon, Arteixo (A Coruna), E-15142, Spain

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

cartridges; magnetic encoders; graduated glassware; 
revolution counters; slides (photography); slide 
projectors; dynamometers; reflecting discs for wear, 
for the prevention of traffic accidents; hemline 
markers; dosimeters; covers for electric outlets; 
radiotelephony sets; scanners (data processing 
equipment); lens hoods; flash-bulbs (photography); 
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); 
holograms; compact disc players; luminous signs; 
neon signs; video recorders; electric measuring 
devices; speaking tubes; computer memories; 
microphones; microprocessors; modems; breathing 
apparatus for underwater swimming; objectives 
(lenses) (optics); ozonisers; projection screens; 
electric switches; dog whistles; push buttons for bells; 
radios; audio-receivers and video-receivers; wrist 
rests for use with computers; lever scales 
(steelyards); television apparatus; record players; 
word processors; video telephones; carrying cases 
for mobile computers, mobile telephones; tablets, 
MP3 players, cameras, video games; personal 
stereos. 

מכשירי סטריאו אישי.                                                        
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Trade Mark No. 282145 מספר סימן

Application Date 26/01/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, White

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Lifshits marketing and supplies of meat 
Products LTD.

שם: ליפשיץ שיווק ואספקת מוצרי בשר בע"מ

Address: Plotzki 10, Rishon LeZion, 7536130, Israel כתובת : פלוטיצקי 10, ראשון לציון, 7536130, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef - Hakim, Adv.

Address: 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel

שם: יוסף - חכים, עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, poultry, fish, milk products and sauce; all 
included in class 29.

בשר, עופות, דגים, מוצרי חלב ורטבים; הנכללים כולם בסוג 
                             .29
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Trade Mark No. 282193 מספר סימן

Application Date 30/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1284372 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 231, Yangjae-Dong, Seochu-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

(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: 12 סוג: 12

Automobiles; sports cars; coach vans; parts and 
accessories for automobiles; suspension shock 
absorbers for land vehicles; braking devices for land 
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. 4020150055329 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055329

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 282284 מספר סימן

Application Date 13/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0836023 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

Cosmetic and beauty products of all kinds, perfumery 
products for cosmetic science laboratories; toiletries; 
sanitary products not for medical purposes.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary products for medical use; dietetic products 
for medical use.
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ALFERS

Trade Mark No. 282320 מספר סימן

Application Date 31/01/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Inter On Line Trading Group Inc

Address: 51st Street, Campo Alegre, Area Bancaria, 
Centro Magna Corp., Panama City, Republic of Panama

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Wafers, biscuits, pretzel, cakes and snacks; edible 
ices.   

וופלים, ביסקוויטים, בייגלה, עוגות וחטיפים; קרחונים לאכילה.

Class: 35 סוג: 35

Advertising related to wafers, biscuits, pretzel, cakes, 
snacks and edible ices.

פרסום הקשור לוופלים, ביסקוויטים, בייגלה, עוגות, חטיפים 
וקרחונים לאכילה.                   

Class: 39 סוג: 39

Transport of products, namely of wafers, biscuits, 
pretzel, cakes, snacks and edible ices; packaging 
and storage of food products such as wafers, 
biscuits, pretzel, cakes and snack.

הובלה של מוצרים, דהיינו של וופלים, ביסקוויטים, בייגלה, 
עוגות, חטיפים וקרחונים לאכילה;

אריזה ואחסון של מוצרי אכילה כגון וופלים, ביסקוויטים, בייגלה, 
עוגות וחטיפים.                                       

ט"ו שבט תשע"ח - 20731/01/2018



HELLO KITTY

Trade Mark No. 282321 מספר סימן

Application Date 31/01/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing information about fashion design services; 
supervision and architecture consultation; 
architecture consultations; computer programming; 
maintenance of computer software; construction 
drafting; consultation in environment protection; 
industrial design; design of interior decor; packaging 
design services; dress designing; graphic arts 
designing; weather forecasting; urban planning; 
duplication of computer programs; computer software 
design; installation of computer software; consultancy 
in the field of computer hardware; conversion of data 
or documents from physical to electronic media; 
creating and maintaining websites for others; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; weather forecasting; hosting 
computer sites [web sites]; cloud computing; 
computer rental, computer software consultancy; 
computer system analysis; computer system design; 
computer technology consultancy; digitization of 
documents [scanning]; information technology [IT] 
consulting services; off-site data backup; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; providing computer 
software featuring fictional characters (not 
downloadable); software as a services [SaaS] 
featuring fictional characters; web site design 
consultancy.

אספקת מידע לגבי שירותי עיצוב אופנה; פיקוח וייעוץ 
ארכיטקטוני; ייעוץ ארכיטקטוני; תכנות  מחשבים; תחזוקה של 
תוכנת מחשב; שרטוטי בנייה; ייעוץ בהגנת הסביבה; עיצוב 
תעשייתי;  עיצוב פנים; שירותי עיצוב אריזות; עיצוב שמלות; 
עיצוב גראפי; תחזית מזג אוויר; תכנון  עירוני; שכפול תוכנות 
מחשב; תכנון תוכנות מחשב; התקנה של תוכנת מחשב; ייעוץ 
בתחום של  חומרת מחשב; המרת נתונים או מסמכים ממדיה 
פיזית לאלקטרונית; יצירה ותחזוקה אתרי אינטרנט עבור 

אחרים; המרת נתונים של תוכניות ונתוני מחשב (המרה שאינה 
פיזית) ; תחזית  מזג אוויר; אירוח אתרי מחשב (אתרי 

אינטרנט)נ מחשוב ענן; השכרת מחשבים, ייעוץ בתוכנות  
מחשב; ניתוח מערכות מחשבים; תכנון מערכות מחשבים; ייעוץ 

בטכנולוגיה ממוחשבת ;  דיגיטציה של מסמכים ]סריקה[; 
שירותי ייעוץ בטכנולוגית מידע ( איי.טי.)  גיבוי נתונים מחוץ-  
לאתר; אספקת מידע על טכנולוגיה ותכנות מחשבים באמצעות 
אתר אינטרנט; אספקת תוכנת  מחשב הכוללת דמויות בדיוניות 

)שאינה ניתנת להורדה(; תוכנה כשירות (אס.איי.איי.אס)  
הכוללת דמויות בדיוניות; ייעוץ בתכנון אתרי אינטרנט.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 20831/01/2018



Trade Mark No. 282323 מספר סימן

Application Date 01/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZAKARI IMPORT AND EXPORT LTD. שם: זקארי יבוא ויצוא בע"מ

Address: P.O.B. 289, Judeide-maker, 2510500, Israel כתובת : ת.ד. 289, ג'דידה-מכר, 2510500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, compotes;all included in class 29.

דגים, פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים 
ולפתנים,הנכללים כולם בסוג 29.                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 20931/01/2018



Trade Mark No. 282329 מספר סימן

Application Date 01/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZAKARI IMPORT AND EXPORT LTD. שם: זקארי יבוא ויצוא בע"מ

Address: P.O.B. 289, Judeide-maker, 2510500, Israel כתובת : ת.ד. 289, ג'דידה-מכר, 2510500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, compotes; all included in class 29.

דגים,  פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים ולפתנים; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                 

ט"ו שבט תשע"ח - 21031/01/2018



אנטיגו
ANTIGO

Trade Mark No. 282344 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fanis' (Non Stop) Fashion Ltd. שם: פאני'ס (נון סטופ) אופנה בע"מ

Address: P.O.B. 12307, Ashdod, Israel כתובת : ת.ד. 12307, אשדוד, 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

Class: 35 סוג: 35

Operating a chain of stores for sell of Clothing, 
footwear , headgear; all included in class 35.

הפעלת רשת חנויות לממכר ביגוד, הנעלה, וכיסויי ראש; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 21131/01/2018



Trade Mark No. 282431 מספר סימן

Application Date 20/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285541 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green, black and white.

 Owners

Name: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES 
DE ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN 
ONDULADO (AFCO)

Address: Calle Orense 66, 1º D, E-28020 Madrid, Spain

(España Asociación)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cardboard container; packages of cardboard.

Class: 40 סוג: 40

Services for the treatment of materials for obtaining 
cardboard; services for processing and recycling 
cardboard.

Class: 42 סוג: 42

Quality control.

ט"ו שבט תשע"ח - 21231/01/2018



Trade Mark No. 282442 מספר סימן

Application Date 20/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285651 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 
Co., Ltd.

Address: Mindray Building,Keji 12th Road South, Hi-tech 
Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sterilising preparations; blood products;  diagnostic 
preparations for medical purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 21331/01/2018



Trade Mark No. 282447 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285684 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055339 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055339

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 21431/01/2018



Trade Mark No. 282449 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285686 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055341 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055341

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 21531/01/2018



Trade Mark No. 282450 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285687 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055342 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055342

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 21631/01/2018



Trade Mark No. 282451 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285688 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055350 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055350

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 21731/01/2018



Trade Mark No. 282452 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285689 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055349 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055349

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 21831/01/2018



Trade Mark No. 282453 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285690 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055348 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055348

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 21931/01/2018



Trade Mark No. 282454 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055347 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055347

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 22031/01/2018



Trade Mark No. 282456 מספר סימן

Application Date 21/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285705 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.

Address: ul. Partyzancka 133/151, PL-95-200 Pabianice, 
Poland

(POLAND limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical purposes; dietary 
supplements; nutritional and dietary supplements for 
health use; food for babies; medicinal herbs, plant 
extracts for medicinal purpose.

Class: 32 סוג: 32

Mineral waters and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for the production and 
preparation of beverages, diet drinks.

ט"ו שבט תשע"ח - 22131/01/2018



Trade Mark No. 282466 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285831 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. 014410518 האיחוד האירופי, 24/07/2015, מספר 014410518

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 22231/01/2018



Trade Mark No. 282490 מספר סימן

Application Date 10/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1285955 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing services;  subscription management to 
audio-visual in the field of current events, 
entertainment, sports, comedy, drama, music and 
music videos; rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising 
texts, rental of advertising space, dissemination of 
advertising matter, public relations.

Class: 38 סוג: 38

Audiovisual and multimedia content streaming via the 
Internet and other wired and wireless electronic 
communication networks; audiovisual and multimedia 
content transmission and broadcasting via the 
Internet and other wired and wireless electronic 
communication networks; video-on-demand 
transmission services; provision of access to online 
forums, chat rooms and blogs on the Internet; 
provision of online access to databases containing 
information in connection with cinematographic films, 
television programs, videos, music videos, music; 
provision of online access to databases containing 
programming guides and interactive resources on 
cinematographic films, television programming, 
videos, music videos and music adapted to viewer 
programming preferences.

ט"ו שבט תשע"ח - 22331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, blue and yellow (Pantone 7408C)

 Owners

Name: Altice Management Europe SA

Address: Rue Pierre-Fatio 15, CH-1204 Genève, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services, namely, 
providing non-downloadable (or temporary 
downloadable) movies, television and other audio-
visual order via video-on-demand service and 
information, analysis and guidance of television 
shows, movies and other audiovisual content; 
providing non-downloadable (or temporary 
downloadable) movies, multimedia entertainment 
content and television programs and information, 
reviews analysis and recommendations relating to 
television programs, films and multimedia 
entertainment content; audiovisual works production, 
distribution and rental, in particular, motion pictures, 
television programming, videos, music and music 
videos for streaming or downloading in the field of 
current affairs, entertainment, sports, comedy, 
drama, music and music videos.

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

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

Switzerland, 05/11/2015, No. 63851/2015 שוויץ, 05/11/2015, מספר 63851/2015

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 22431/01/2018



Trade Mark No. 282502 מספר סימן

Application Date 22/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286093 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Alkaloids; antistatic preparations, other than for 
household purposes; algarovilla for use in tanning; 
balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; 
tanning substances; leather-dressing chemicals; 
chemicals for the manufacture of pigments; 
chemicals for the manufacture of paints; chemicals 
for use in biotechnological manufacturing processes; 
chemicals for use in biotechnological product 
development; chemicals for use in the manufacture 
of fabric or textiles; chemical agents for impregnating 
textiles, furs, leather, non-woven and woven fabrics; 
chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetics; oils for tanning leather; oils for currying 
leather; oils for preparing leather in the course of 
manufacture; filtering materials [vegetable 
substances]; bate for dressing skins; bacterial 
preparations other than for medical and veterinary 
use; currying preparations for leather; preparations of 
microorganisms, other than for medical and 
veterinary use; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; moistening [wetting] 
preparations for use in the textile industry; chemical 
preparations for repelling stains; chemical 
preparations for use in the manufacture of cosmetics; 
chemical preparations for glazing leather; degreasing 
solvents for use in manufacturing processes; 
chemical compositions for waterproofing articles of 
leather; fabric protectants for commercial dry 
cleaning use; enzymes derived from biotechnological 
processes for use in industry; enzymes for use in the 
textile industry; leather-renovating chemicals; stain-
preventing chemicals for use on fabrics; leather-
waterproofing chemicals; leather-impregnating 
chemicals; color- [colour-] brightening chemicals for 
industrial purposes; botanical extracts, other than 
essential oils, for use in making cosmetics; plant 
extracts, other than essential oils, for use in the 
manufacture of cosmetics; herb extracts, other than 
essential oils, for use in the manufacture of 
cosmetics; emulsifiers for use in the manufacture of 
leather and textiles.

Class: 2 סוג: 2

Canada balsam; dyes; colorants; colorants for use in 
the manufacture of soap; ink for leather; colorants for 
use in the manufacture of cosmetics; colorants for 
use in the manufacture of pharmaceuticals; ink for 
skin-dressing; natural dyes.

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 22531/01/2018



Ammonia for cleaning purposes; antistatic 
preparations for household purposes; antistatic 
sprays for clothing; impregnated steel wool for 
cleaning; balms other than for medical purposes; 
sachets for perfuming linen; polishes for leather; non-
medicated antiperspirants; laundry detergents; 
scouring liquids; alum stones [astringents]; rinsing 
agents for laundry; laundry additives; non-medicated 
stimulating lotions for the skin; essential oils as 
fragrances for laundry purposes; essential oils for 
household use; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; essential oils for 
use in manufacturing processes; essential oils of 
cedarwood; essential oils of lemon; essential oils of 
citron; natural essential oils; bergamot oil; gaultheria 
oil; jasmine oil; cocoa butter for cosmetic purposes; 
lavender oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine for 
degreasing; polymer sealants for cleaning, shining 
and protecting automobile exterior surfaces; soap;  
waterless soap; granulated soap; disinfectant soap; 
disinfecting perfumed soap; deodorant soap; shaving 
soap; soaps for household use; skin soap; facial 
soaps; soap for brightening textile; hand soap; 
laundry soap; soaps for body care; perfumed soap; 
liquid soap; detergent soap; industrial soap; toilet 
soap; bleaching preparations and other substances 
for laundry use; tire whitewall cleaners; soap powder; 
washing powder; general purpose scouring powder; 
scouring powder; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; cleaning, 
polishing and scouring preparations; cleaning, 
washing and polishing preparations; laundry bleach; 
dry-cleaning preparations; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations; color- [colour-] 
brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; shining preparations [polish]; degreasing 
solvents, other than for use in manufacturing 
processes; cleaning solvents, other than for use in 
manufacturing processes; pre-moistened cosmetic 
wipes; disposable wipes impregnated with cleaning 
chemicals or compounds for industrial and 
commercial use; disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for personal 
hygiene; disposable wipes impregnated with 
cleansing compounds for use on the face; wipes 
impregnated with a skin cleanser; cloths impregnated 
with cleaning preparations; tissues impregnated with 
essential oils, for cosmetic use; feminine hygiene 
cleansing towelettes; tissues impregnated with 
cosmetics; cleaning pads impregnated with 
cosmetics; cleaning pads impregnated with toilet 
preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; antistatic dryer sheets; preservatives for 
leather [polishes];  hair waving and hair setting 
preparations; preparations for cleaning, protecting 
and preserving vehicle surfaces; color-removing 
preparations for hair; anti-aging skin care 
preparations; cleaning agents and preparations; 
cosmetic and beauty preparations; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; degreasers other than for use in 
manufacturing processes; automobile polish; polish 
for musical instruments; cleaning preparations for 
vehicle tires and wheels; cleaning preparations for 
fabrics; hair shampoos and conditioners; pre-
moistened towelettes impregnated with dishwashing 
detergent.

ט"ו שבט תשע"ח - 22631/01/2018



Class: 5 סוג: 5

Antibacterial hand wash; antibacterial gels; 
antimicrobials for dermatological use; anti-microbial 
hand wash; germicides; multi-purpose medicated 
analgesic balms; medicated lip balms; medicated lip 
salves; balms for medical purposes; multi-purpose 
medicated mentholated salves; analgesic balms; 
anti-inflammatory salves; disinfectants for medical 
purposes; gels, creams and solutions for 
dermatological use; household deodorizers; barks for 
pharmaceutical purposes; medicinal roots; medicated 
skin creams; medicinal creams for skin care; herbal 
creams for medical purposes; medicated lotions; 
medicated skin lotions; pharmaceutical lotions for the 
skin; hygienic lubricants; personal sexual lubricants; 
water-based personal lubricants; silicone-based 
personal lubricants; rubbing compounds for medical 
or therapeutic purposes; medicinal oils; medicinal 
infusions; medicinal herbal infusions; decoctions for 
pharmaceutical purposes; crude medicines; 
pharmaceutical preparations for activating cellular 
function; plant and herb extracts for medicinal 
purposes; pre-moistened medicated tissues; 
sanitizing wipes; tissues and wipes impregnated with 
pharmaceutical lotions and creams; tissues 
impregnated with antibacterial preparations; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; tissues 
impregnated with insect repellents; antibacterial 
cleaners; sanitary preparations for medical purposes; 
homeopathic supplements; sanitizing preparations for 
household use; disinfectants for hygiene purposes; 
hand-sanitizing preparations; antibiotic hand wash; 
preparations for cleansing the skin for medical 
purposes; medicated skin care preparations; sanitary 
tampons; fabric deodorizers; medicinal herbs; herbal 
teas for medicinal purposes; medicinal herbal 
extracts; herbal extracts for medicinal purposes; 
antimicrobial preparations for inhibiting 
microbiological decomposition; medicated lotions and 
creams for the body, skin, face, and hands.

Class: 18 סוג: 18

Leather; tanned leather; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and not 
included in other classes; imitation leather; leather, 
unworked or semi-worked; polyurethane leather; 
leather sold in bulk; curried skins; animal skins; skins 
and hides; cattle skins; fur pelts; raw skins.

Class: 21 סוג: 21

Cloths for cleaning spectacles; cloths for polishing; 
cloths for polishing shoes; cloths for cleaning camera 
lenses.

ט"ו שבט תשע"ח - 22731/01/2018



 Owners

Name: Individual entrepreneur Parshin Alexey 
Viktorovich

Address: Tyulenina str. 1, apt. 71, RU-630061 
Novosibirsk city, Russian Federation

Class: 35 סוג: 35

Business information and inquiries; business 
research and surveys; business advice and 
consultancy relating to franchising; business 
consultancy relating to advertising; business advice 
relating to restaurant franchising; business 
consultancy; business planning; strategic business 
planning; business feasibility studies; business 
advice relating to advertising; sales demonstration for 
others; demonstration of goods; demonstration of 
goods for advertising purposes; consultancy relating 
to business process management; business research 
consultancy; business management and organization 
consultancy; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods; commercial 
management assistance; industrial management 
assistance; business management assistance; help 
in the management of business affairs or commercial 
functions of an industrial or commercial enterprise; 
demonstration of goods and services by electronic 
means; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; presentation of products to 
the public; sales promotions at point of purchase or 
sale, for others; sales promotion for others by means 
of privileged user cards; promoting the goods and 
services of others through advertisements on Internet 
web sites; promoting the goods and services of 
others on the Internet; promoting the goods and 
services of others by means of a preferred customer 
program; business advice relating to strategic 
marketing.

Class: 40 סוג: 40

Tanning; tanning of leather; tanning, dyeing and 
custom assembling of leather materials; leather 
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing of clothing; 
textile dyeing; cloth dyeing; fur glossing; leather 
working; working of leather and furs; mold prevention 
treatment of furs; treatment of furs to prevent 
shrinking; fur conditioning; fur mothproofing; textile 
mothproofing; mold prevention treatment of textiles; 
treatment of textiles to prevent shrinking; crease-
resistant treatment of textiles; mold prevention 
treatment of cloth; fabric waterproofing; crease-
resistant treatment for clothing; cloth fireproofing; 
mold prevention treatment of fabric; textile treating; 
treatment or processing of cloth, clothing or fur; 
treatment or processing of cloth, clothing or fur and 
providing information relating thereto; wool treating.

ט"ו שבט תשע"ח - 22831/01/2018



Trade Mark No. 282507 מספר סימן

Application Date 10/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286134 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANCA Pty Ltd.

Address: 25 Gatwick Road, Bayswater North VIC 3153, 
Australia

(Australian Proprietary Company, Limited By Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Grinding machines, including formation grinding 
machines; control mechanisms for grinding 
machines; blade sharpening machines and blades; 
formation cutting machines and cutters; metal 
working machines and metal working machine tools 
and tool holding devices; tool cutting and tool 
grinding machines; sharpening machines; erosion 
machines for producing polycrystalline diamond-
tipped cutting tools; sizing machines; trueing 
machines; linear motors; robots [machines] in this 
class.

Class: 9 סוג: 9

Computer numerical control programs for machines; 
computer programs and software for use in 
connection with computer controlled machine tools, 
including tool grinding machines; software 
applications for controlling grinding machines for 
producing cutting tools; software for producing two-
dimensional images; software for designing; 
computer numerical controllers including computer 
numerical controllers for machines, including grinding 
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)

Australia, 08/10/2015, No. 1726644 אוסטרליה, 08/10/2015, מספר 1726644

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 22931/01/2018



Trade Mark No. 282508 מספר סימן

Application Date 10/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286169 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing services;  subscription management to 
audio-visual in the field of current events, 
entertainment, sports, comedy, drama, music and 
music videos; rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising 
texts, rental of advertising space, dissemination of 
advertising matter, public relations.

Class: 38 סוג: 38

Audiovisual and multimedia content streaming via the 
Internet and other wired and wireless electronic 
communication networks; audiovisual and multimedia 
content transmission and broadcasting via the 
Internet and other wired and wireless electronic 
communication networks; video-on-demand 
transmission services; provision of access to online 
forums, chat rooms and blogs on the Internet; 
provision of online access to databases containing 
information in connection with cinematographic films, 
television programs, videos, music videos, music; 
provision of online access to databases containing 
programming guides and interactive resources on 
cinematographic films, television programming, 
videos, music videos and music adapted to viewer 
programming preferences.

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services, namely, 
providing non-downloadable (or temporary 
downloadable) movies, television and other audio-
visual order via video-on-demand service and 
information, analysis and guidance of television 
shows, movies and other audiovisual content; 
providing non-downloadable (or temporary 
downloadable) movies, multimedia entertainment 
content and television programs and information, 
reviews analysis and recommendations relating to 
television programs, films and multimedia 
entertainment content; audiovisual works production, 
distribution and rental, in particular, motion pictures, 
television programming, videos, music and music 
videos for streaming or downloading in the field of 
current affairs, entertainment, sports, comedy, 
drama, music and music videos.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 23031/01/2018



 Owners

Name: Altice Management Europe SA

Address: Rue Pierre-Fatio 15, CH-1204 Genève, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

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

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

Switzerland, 12/10/2015, No. 62519/2015 שוויץ, 12/10/2015, מספר 62519/2015

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 23131/01/2018



Trade Mark No. 282509 מספר סימן

Application Date 17/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286174 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and Red.

 Owners

Name: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 
24, Ireland

(Ireland Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information and health care 
information to improve understanding about 
pharmaceuticals and medical treatments by health 
care providers, patients, patients' families and the 
general public; health care 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, 11/11/2015, No. 014789242 האיחוד האירופי, 11/11/2015, מספר 014789242

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 23231/01/2018



Trade Mark No. 282519 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286235 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

Trucks; vans [vehicles]; automobiles; refrigerated 
vehicles; motors for land vehicles; vehicle chassis; 
gear boxes for land vehicles; hubs for vehicle wheels; 
tyres for vehicle wheels.

ט"ו שבט תשע"ח - 23331/01/2018



Trade Mark No. 282521 מספר סימן

Application Date 30/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286238 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists a word "vpark".

 Owners

Name: Shenzhen Jieshibo Technology Co., Ltd.

Address: 3, 4/F, Building 3,Xianyuxing Industrial Park, 
Fuhe Road, Gonghe Community, Shajing Street, Baoan 
District, Shenzhen, Guangdong, People's Republic of 
China

(People's Republic of China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; electronic cigarettes; cigars; tobacco 
pipes; cigarette tips; cigarette cases; cigarette filters; 
matches; lighters for smokers; ashtrays for smokers.

ט"ו שבט תשע"ח - 23431/01/2018



Trade Mark No. 282541 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0880820 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Address: Via Radici in Piano, 355, frazione Casinalbo, I-
41043 Formigine (MO), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ceramic tiles for floors and coverings made of raw 
materials for ceramics, namely clay and quartz.

ט"ו שבט תשע"ח - 23531/01/2018



Trade Mark No. 282561 מספר סימן

Application Date 21/01/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LEVINSON PROMOTIONS Z.D. LTD שם: לוינסון יזמות צ.ד בע"מ

Address: Alfasi 1 St., Tel - Aviv, Israel כתובת : אלפסי 1, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liraz Gonen Alalouf, Adv.

Address: 23 Mania Shochat Street, Azur, 5801216, Israel

שם: לירז גונן אללוף, עו"ד

כתובת : רח' מניה שוחט 23, אזור, 5801216, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות, ואוכפים.     
                                                                                    

            

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 23631/01/2018



Trade Mark No. 282634 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286555 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WUXI REFINE AUTOMOTIVE DIESEL 
SYSTEMS CO., LTD.

Address: R909, No. 1890 West Taihu Avenue, 214072 
Wuxi, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Injectors for diesel engines; joints [parts of diesel 
engines]; sealing joints [parts of diesel engines]; 
control mechanisms for diesel machines, diesel 
engines or diesel motors; hydraulic pressure pump; 
pumps [parts of diesel machines, diesel engines or 
diesel motors]; oil pumps for diesel automobile; 
diesel engine oil pumps for diesel automobile motor; 
hydraulic controls for diesel machines, diesel motors 
and diesel engines; hydraulic pressure valves.

ט"ו שבט תשע"ח - 23731/01/2018



Trade Mark No. 282642 מספר סימן

Application Date 05/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1286611 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MOOSE CREATIVE PTY LTD

Address: 29 Grange Rd, Cheltenham VIC 3192, Australia

(Proprietary Limited Company, Victoria, Australia)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; oils for perfumes and scents; air 
fragrancing preparations; eau de cologne; hair 
conditioners; shampoos; hair spray; make-up; make-
up removing preparations; nail polish; nail care 
preparations; perfumes; toiletries; soap.

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets; animated cartoons; video game 
cartridges.

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; bicycle bells;  tricycles; two-wheeled 
trolleys; luggage trucks; wheelbarrows; safety seats 
for children for vehicles.

Class: 26 סוג: 26

Sewing thimbles; hair pins; hair bands; needles; 
needle cushions; embroidery; buttons; belt clasps; 
shoe laces; hair barrettes; badges for wear, not of 
precious metal; bobby pins; elastic ribbons; wigs; 
pins other than jewellery.

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

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

Australia, 18/11/2015, No. 1734679 אוסטרליה, 18/11/2015, מספר 1734679

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 26 סוג: 26

ט"ו שבט תשע"ח - 23831/01/2018



Trade Mark No. 282666 מספר סימן

Application Date 10/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1286847 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VULM s.r.o.

Address: Tuhovská 18, SK-831 06 Bratislava, Slovakia

(limited liability company Slovak Republic )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic creams; creams for leather; oils 
for cosmetic use; cosmetic products for skin care; 
cosmetic preparations for baths.

Class: 5 סוג: 5

Hemorrhoid products;  ointments for pharmaceutical 
use; pharmaceutical products for skin care; chemical 
preparations for pharmaceutical use;  medicines for 
veterinary use; nutritional supplements; medicinal 
tea; sanitary towels; bath salts for medical use; 
medicinal drinks; bath preparations for medical use.

ט"ו שבט תשע"ח - 23931/01/2018



Trade Mark No. 282692 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287189 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1751794 אוסטרליה מספר: 1751794

Dated 26/05/2016 (Section 16) מיום 26/05/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: MVMT WATCHES INC.

Address: 5454 Beethoven Street, Suite 200, Los Angeles 
CA 90066, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; jewelry cases; watch straps; 
watches and clocks.

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

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

U.S.A., 01/07/2015, No. 86679842 ארה"ב, 01/07/2015, מספר 86679842

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 24031/01/2018



Trade Mark No. 282731 מספר סימן

Application Date 02/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287586 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical preparations for medical, pharmaceutical 
and veterinary purposes, especially fatty acids; 
amino acids for medical and veterinary purposes; 
esters, greases and oils for medical and veterinary 
purposes; salts, in particular sodium and potassium 
for medical purposes; steroids; biological 
preparations for medical and veterinary purposes; 
ferments for pharmaceutical purposes; yeast or 
starch for dietetic or pharmaceutical purposes; 
enzymes and enzyme preparations for medical and 
veterinary purposes; bacteriological preparations for 
medical and veterinary purposes; dietetic 
preparations and dietary supplements, albuminous 
preparations for medical purposes; medicated 
confectionery; medicinal drinks; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic substances for 
medical purposes; medical preparations for slimming 
purposes; food for babies; nutritional supplements for 
humans; dietary supplements for animals; dietetic 
preparations and nutritional supplements; sugar, in 
particular candy and glucose for medical purposes; 
glucose for medical purposes; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; protein dietary supplements; 
dietary fibre; mineral food supplements; preparations 
of trace elements for human and animal use; vitamin 
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)

Germany, 10/09/2015, No. 30 2015 052 609 גרמניה, 10/09/2015, מספר 609 052 2015 30

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 24131/01/2018



 Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, 
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

ט"ו שבט תשע"ח - 24231/01/2018



Trade Mark No. 282739 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287625 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronically recorded data (downloadable); 
information technology and audiovisual equipment; 
magnets, magnetizers and demagnetizers; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, security, 
protection and signalling devices; diving equipment; 
navigation, global positioning system tracking and 
location devices; downloadable electronic maps; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; educational apparatus and 
simulators; computer games (software); computer 
game software; computer game entertainment 
software; downloadable software; downloadable 
electronic games; video game software; interactive 
multimedia computer game programs; games 
software for use on mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; games software 
downloadable to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software for use on mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; applications software 
featuring computer games; cases and covers for 
mobile phones, tablets, laptop computers and 
netbooks, portable media players, cameras and other 
photographic equipment; laptop bags; lanyards 
(straps) for mobile phones; eyewear; eye glasses; 
summer glasses; sunglasses; mobile phone covers; 
radios incorporating alarm clocks.

Class: 41 סוג: 41

Publishing and reporting services; translation and 
interpretation; electronic games services, including 
provision of computer games on line, on social 
networks, or by means of a global computer network; 
providing electronic games for use on mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; providing 
enhancements within online computer and electronic 
games; providing electronic games for download to 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing interactive single and multi-player 
electronic games via the internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network; publishing of computer game software, 
electronic games and video game software.

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

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

European Union, 15/10/2015, No. 014684476 האיחוד האירופי, 15/10/2015, מספר 014684476

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 24331/01/2018



 Owners

Name: King.com Limited

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

(Malta Limited)

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 24431/01/2018



Trade Mark No. 282804 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red

הסימן מוגבל לצבעים אדם הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Deeko Bahrain wll שם: דיקו בהרין ולל

Address: P.O.B. P.O.Box 26512, Al-Manama, Bahrain כתובת : 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: 53 A Paolus Hashishi St., P.O.B. 50605, 
Nazareth, 16164, Israel

שם: זאהי אבו אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א, ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Food disposable aluminium foil pans; household 
aluminium foils, all included in class 6.

תבניות מזון חד פעמיות מרדיד אלומיניום; רדידי אלומיניום 
ביתיים; הכל נכלל בסוג 6.                   

ט"ו שבט תשע"ח - 24531/01/2018



המלביה

Trade Mark No. 282846 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ido Gal שם: עידו גל

Address: tzvi brock 10, Tel Aviv - Yafo, 6342307, Israel, 
Israel

כתובת : צבי ברוק 10, תל אביב, 6342307, ישראל

Name: Avi Avital שם:  אבי אביטל

Address: Simtat Lean B 4, Tel Aviv - Yafo
, Tel Aviv, Israel

כתובת : סמטת לאן ב' 4, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Malabi pudding; included in class 30. פודינג מלבי; הנכלל בסוג 30.                     

ט"ו שבט תשע"ח - 24631/01/2018



MIRROR BRIGHT

Trade Mark No. 282864 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meguiar's, Inc.

Address: 17991 Mitchell South, Irvine, California 92614, 
U.S.A.

Corporation of the State of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, including polishes, washes, waxes, 
conditioners, protectants, paint stripping and 
removing preparations, rust removing preparations 
and degreasing preparations.

תכשירי ניקוי, הברקה, צחצוח, ושפשוף, הכוללים חומרי 
הברקה, חומרי שטיפה, שעוות, תרחיצים, חומרי הגנה, תכשירי 
סילוק והסרת צבע, תכשירים להסרת חלודה ותכשירים להסרת 
שומנים.                                                                         

                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 24731/01/2018



JE, TU, IL

Trade Mark No. 282867 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing and scouring 
preparations; cleaning preparations; oils for cleaning 
purposes; preservatives for leather [polishes]; leather 
bleaching preparations; polishing creams; creams for 
leather; shoe cream; shoe polish; polish; 
shoemakers` wax; perfumery; perfumes; toilet water; 
eau de parfum; eau de Cologne; bases for perfumes; 
extracts of flowers [perfumes]; essential oils; air 
fragrancing preparations; potpourris [fragrances]; 
incense; cosmetic preparations for skin care and lips 
care; cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic lotions; beauty masks; cosmetics products 
for hands, face and body; cosmetic products for hair 
care; detangling products; hair lotions; bleaching 
preparations [decolorants] for hair (cosmetics); hair 
dyes; fixing creams and fixing gels for hair; hair 
sprays; depilatory creams; depilatory wax; shaving 
preparations; shaving soap; shaving foam; after-
shave products; sunscreen preparations for cosmetic 
purposes; toiletries; dentifrices; soap; shampoos; 
shower gel; bath gel; bath oils [for cosmetic use]; 
cosmetic bath salts; bath foam; bath pearls [for 
cosmetic use]; Talcum powder, for toilet use; 
cleansing milk for toilet purposes; deodorants for 
human beings; make-up preparations; lipsticks; sun-
tanning preparations [cosmetics]; self-tanning 
preparations [cosmetics]; mascara; make-up powder; 
eye-shadow; make-up pencils; make-up removing 
preparations; decorative transfers for cosmetic 
purposes; temporary tattoos for body and nails 
(cosmetics); cosmetic kits and make-up kits; products 
for the care and grooming of nails; nail varnish for 
cosmetic purposes; nail protectors; nail polish; nail 
polish removers; false nails; false nails kits; 
adhesives for affixing false nails; all included in class 
3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, הברקה ומריקה; תכשירי ניקוי; שמנים למטרות ניקוי; 

חומרים משמרים לעור [מבריקים]; תכשירי הלבנת עור; קרמים 
להברקה; קרמים לעור; קרם לנעליים; משחת נעליים; משחה; 
שעוות סנדלרים; בישום; בשמים; מי קולון; או דה פרפיום; או 
דה קולון; בסיסים לבשמים; תמציות פרחים [בשמים]; שמנים 
אתריים;  מוצרי בישום אוויר; פוטפורי [ניחוחות]; קטורת; 

תכשירים קוסמטיים לטיפוח העור ולטיפוח השפתיים; תכשירים 
קוסמטיים למטרות הרזיה; תחליבים קוסמטיים; מסכות יופי; 
מוצרי קוסמטיקה לידיים, פנים וגוף; מוצרים קוסמטיים לטיפוח 
השיער; מוצרי התרת קשרים; תחליבי שיער; תכשירי הלבנה 
[מסירי צבע] לשיער (קוסמטיקה); צבעי שיער; קרמים מעצבים 
וגילים מעצבים לשיער; תרסיסי שיער; קרמים להסרת שיער; 
שעווה להסרת שיער; תכשירי גילוח; סבון גילוח; קצף גילוח; 
מוצרים לאחר גילוח; תכשירים להגנה מהשמש למטרות 
קוסמטיקה; כלי רחצה; משחות שיניים; סבון; שמפו; גיל 

למקלחת; גיל אמבט; שמני אמבט [לשימוש קוסמטי]; מלחי 
אמבט קוסמטיים; קצף אמבט; פניני אמבט [לשימוש קוסמטי]; 

אבקת טלק, לשימוש ברחצה; חלב ניקוי למטרות רחצה; 
דאודורנטים לבני אדם; תכשירי איפור; שפתונים; תכשירי שיזוף 
[קוסמטיקה]; תכשירי שיזוף עצמי [קוסמטיקה]; מסקרה; אבקת 
איפור; צלליות; עפרונות איפור; תכשירים מסירי איפור; מדבקות 

דקורטיביות למטרות קוסמטיות; קעקועים זמניים לגוף 
ולציפורניים (קוסמטיקה); ערכות קוסמטיקה וערכות איפור; 
מוצרים לטיפול וטיפוח הציפורניים; לכה לציפורניים למטרות 

קוסמטיקה; מגני ציפורניים; לק לציפורניים; מסירי לק; ציפורניים 
מלאכותיות; ערכות ציפורניים מלאכותיות; דבקים לקיבוע 

ציפורניים מלאכותיות; הנכללים כולם בסוג 3.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/09/2015, No. 15 4210613 צרפת, 17/09/2015, מספר 4210613 15

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 24831/01/2018



 Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: 2 rue du Pont Neuf, Paris 75001, France

(A French company)

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

ט"ו שבט תשע"ח - 24931/01/2018



Trade Mark No. 282881 מספר סימן

Application Date 04/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287766 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Mid-blue, black and white.

 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

Washing machines and cleaning machines; sorting 
and distributing machines and mechanically-driven 
apparatus, including control apparatus; mechanically-
driven apparatus for preparing baby food in hospitals, 
namely by the mixing, portioning and bottling of baby 
food; waste disposal machines, including machines 
for compacting refuse and for crushing waste; 
mechanical bottling apparatus; conveyors and 
mechanical conveying, removal and stacking 
equipment; sanitary rinsing apparatus for nursing 
crockery.

Class: 11 סוג: 11

Electric heated cabinets and food-heating apparatus; 
refrigerators and freezers;  mechanically-driven 
apparatus for processing baby food in hospitals, 
namely cooking, keeping hot, and sterilising baby 
food; sinks of stainless steel with connectors; baths 
of stainless steel for hospitals.

ט"ו שבט תשע"ח - 25031/01/2018



Trade Mark No. 282883 מספר סימן

Application Date 11/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287771 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dentalpoint AG

Address: Hohlstrasse 614, CH-8048 Zürich, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Implants, in particular for dentistry; prostheses and 
components, in particular for dentistry; orthodontic 
articles; dental burs; artificial teeth; pins for artificial 
teeth; implant screws, in particular for dental 
implants; parts and accessories (not included in other 
classes) for all the aforesaid goods.

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

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

Switzerland, 02/10/2015, No. 679436 שוויץ, 02/10/2015, מספר 679436

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 25131/01/2018



Trade Mark No. 282908 מספר סימן

Application Date 30/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1287904 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 137-938, 
Republic of Korea

(Republic of Korea 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: 12 סוג: 12

Automobiles; sports cars; coach vans; parts and 
accessories for automobiles; suspension shock 
absorbers for land vehicles; braking devices for land 
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. 4020150055323 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055323

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 25231/01/2018



Trade Mark No. 282938 מספר סימן

Application Date 21/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288137 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications; printed matter; instructional and 
teaching material (except apparatus); educational 
publications; books; educational books; textbooks; 
reference books; printed dictionaries, fiction books; 
non-fiction books; series of fiction and non-fiction 
books; printed matter for instructional purposes; 
printed educational, instructional, teaching and 
training materials; teaching manuals; instructional 
manuals for teaching; printed study guides; printed 
examinations and answer sheets; printed research 
reports.

ט"ו שבט תשע"ח - 25331/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; educational 
instruction services; educational and teaching 
services; educational services provided by schools 
and institutes of higher education; educational 
services relating to the teaching of foreign languages; 
second language educational services; technological 
education services; career and vocational education 
and training services; educational and assessment 
services; educational testing; standardized testing; 
educational examinations and qualifications; 
providing computer-delivered educational testing and 
assessments; providing educational examinations 
and tests; teaching assessments for counteracting 
learning difficulties; educational achievement testing; 
assessment of educational and vocational ability for 
use in connection with educational and vocational 
instruction and placement; educational services in 
the nature of correspondence courses; distance 
learning services; computer based educational 
services; educational information services; 
educational research; educational advisory and 
consultancy services; development of educational 
materials; design of educational courses, developing 
training systems and learning methodologies for 
others; organization of educational conferences; 
providing on-line educational computer games; 
publishing services; book publishing services; 
electronic publication services; electronic publishing 
services; publication of texts, books, magazines and 
other printed matter; publication of educational 
books; publication of educational materials; 
publication of educational texts and instructional 
books; providing electronic publications; providing on-
line [non-downloadable] publications; providing on-
line videos, not downloadable; providing custom 
publishing services; educational, cognitive and 
vocational assessment services; educational 
research; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid services.

Class: 44 סוג: 44

Psychological testing; psychological tests; personality 
testing for psychological purposes; preparation of 
psychological reports; psychological assessment 
services; psychological diagnosis services; 
psychological assessment and examination services; 
providing information in the field of psychological 
counselling, assessment and treatment; 
psychological counselling; occupational psychology 
services; occupational therapy services; therapy 
services; providing psychological treatment; physical 
therapy; speech and hearing therapy; information, 
advisory and consultancy services in relation to all 
the aforesaid services.

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

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

United Kingdom, 25/09/2015, No. UK00003128704 UK00003128704 ממלכה מאוחדת, 25/09/2015, מספר

Class: 16 סוג: 16

ט"ו שבט תשע"ח - 25431/01/2018



 Owners

Name: Pearson plc

Address: 80 Strand, London WC2R 0RL, United Kingdom

(UK, England & Wales Registered 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

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 25531/01/2018



Trade Mark No. 282939 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288158 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer databases.

Class: 12 סוג: 12

Automotive vehicles; commercial vehicles; trucks, 
lorries, transporters and carriers incorporating with 
vehicles; buses and coaches; commercial vehicles on 
the basis of truck chassis frames; commercial vehicle 
trailers and semi-trailers; all aforementioned vehicles 
also as used vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Advertising of any kind and using all available media, 
such as tv, radio, the press, the internet, and means 
such as advertising films, posters, photographs, 
pictures, printed publications, prospectuses, 
brochures, catalogues, calendars, mobile and 
stationary advertising carriers, data sheets, manuals 
and advertising through operating instructions for 
products, in particular new and used commercial 
vehicles, trucks, lorries, transporters and carriers, 
buses and coaches, commercial vehicle trailers and 
semi-trailers, and advertising for services rendered in 
the context of the sale and distribution, maintenance, 
repair, the care and use of products, in particular new 
and used commercial vehicles, trucks, lorries, 
transporters and carriers, buses and coaches, 
commercial vehicle trailers and semi-trailers; 
provision of commercial business information by 
means of a computer database; collection and 
systematization of business data; administrative data 
processing; retail services in relation to automotive 
vehicles, commercial vehicles, trucks, lorries, 
transporters and carriers, buses and coaches, 
commercial vehicles on the basis of truck chassis 
frames, commercial vehicle trailers and semi-trailers, 
all aforementioned vehicles also as used vehicles; 
provision of commercial information relating to 
automotive vehicles, commercial vehicles, trucks, 
lorries, transporters and carriers, buses and coaches, 
commercial vehicles on the basis of truck chassis 
frames, commercial vehicle trailers and semi-trailers, 
all aforementioned vehicles also as used vehicles; 
provision of commercial information via global 
computer networks relating to automotive vehicles, 
commercial vehicles, trucks, lorries, transporters and 
carriers, buses and coaches, commercial vehicles on 
the basis of truck chassis frames, commercial vehicle 
trailers and semi-trailers, all aforementioned vehicles 
also as used vehicles.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 25631/01/2018



 Owners

Name: MAN SE

Address: Dachauer Straße 641, 80995 München, 
Germany

(Societas Europaea)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

European Union, 21/10/2015, No. 014700033 האיחוד האירופי, 21/10/2015, מספר 014700033

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 25731/01/2018



Trade Mark No. 282944 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288198 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductors; integrated circuits; encoded 
electronic chip cards, modules and chipsets for 
controlling and programming home appliances, 
utilities, locks, alarms, audio, video, lighting, 
plumbing, doors, temperature and ventilation; data 
processors; computer hardware and computer 
software for controlling and programming home 
appliances, utilities, locks, alarms, audio, video, 
lighting, plumbing, doors, temperature and ventilation 
and printed and electronic user manuals sold 
therewith; electrical and electronic fire alarm 
systems, smoke alarm systems, intruder alarm 
systems, and programmable locking systems 
comprised of electronic cylindrical locksets and 
keypads; sensors in the nature of timing sensors, 
power sensors, temperature sensors, pneumatic 
sensors for measuring pressure in heating and air 
conditioning systems, light sensors, current sensors, 
voltage sensors, motion sensors and security alarm 
sensors; electric light switches; wireless controllers to 
remotely monitor and control the function and status 
of other electrical devices or systems, namely, 
lighting systems, sound systems, video systems, 
heating systems, ventilation systems, energy 
systems, alarm and locking systems, and printed and 
electronic user manuals sold therewith.

Class: 42 סוג: 42

Technical support services in the nature of technical 
advice with regard to development of computer 
hardware and computer software for controlling and 
programming home appliances, utilities, locks, 
alarms, audio, video, lighting, plumbing, doors, 
temperature and ventilation; design and development 
of computer hardware and software; installation, 
updating and maintenance of computer software.

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

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

U.S.A., 30/11/2015, No. 86834139 ארה"ב, 30/11/2015, מספר 86834139

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 25831/01/2018



 Owners

Name: Sigma Designs, Inc.

Address: 47467 Fremont Blvd, Fremont CA 94538, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 25931/01/2018



Trade Mark No. 282950 מספר סימן

Application Date 23/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288271 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for the management of controlled 
environments, especially of clean rooms; user 
manuals and instructional books featuring information 
in the fields of computer software and computer 
software development, in electronic form or on 
electronic media.

Class: 41 סוג: 41

Education; training; organization of courses and 
seminars in the field of computers and software; 
training for users of installed computer applications; 
practical training [demonstration]; organization and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses 
and training workshops in the field of computers and 
software; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; publication of texts (other than 
advertising texts) including electronic publication; 
electronic publication of books and periodicals on-
line; providing online electronic publications, not 
downloadable; production and editing of multimedia 
products (audiovisual recordings and computer 
programs).

Class: 42 סוג: 42

Programming for computers; consultancy in the field 
of computer technology; design, development, 
configuration, installation, implementation, 
maintenance, updating, fault diagnosis, repair and 
upgrading of computer software; software engineer 
services for data processing programs and process 
control; testing services for computer hardware and 
software used with alarm and surveillance systems; 
monitoring of computer systems by remote access; 
planning and configuration of controlled 
environments, especially of clean rooms.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/06/2015, No. 1312867 בנלוקס, 23/06/2015, מספר 1312867

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 26031/01/2018



 Owners

Name: Biion, société anonyme

Address: Rue du Bosquet 2A, B-1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgium

(société anonyme)

ט"ו שבט תשע"ח - 26131/01/2018



Trade Mark No. 282960 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288362 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This trademark consists of the wording CARSLAN in 
stylized lettering; the wording CARSLAN 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: TANG Yancheng, TANG Xilong, TANG 
Wusheng

Address: Room 1504,Hongyun Garden, No. 15 Chigang 
West Second Street, Haizhu District, Guangzhou, 
Guangdong, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic kits; bases for flower perfumes; 
dentifrices; cosmetics for animals; depilatories; 
beauty masks; hair colorants.

Class: 8 סוג: 8

Garden tools, hand-operated;  graving tools [hand 
tools].

Class: 30 סוג: 30

Coffee; sugar; pastries; cereal preparations; ice 
cream; condiments.

ט"ו שבט תשע"ח - 26231/01/2018



Trade Mark No. 282981 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1288580 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EKBER ŞANIOĞLU

Address: Moda Caddesi Özgür, Is Hanı No: 46/509, 
Kadiköy İSTANBUL, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Authenticating works of art, industrial design 
services, other than engineering, computer and 
architectural design; graphic arts designing, 
computer system development services; computer 
programming, computer virus protection services, 
computer system design, creating, maintaining and 
updating websites for others, computer software 
design, updating and rental of computer software, 
providing search engines for the Internet, hosting 
websites, computer hardware consultancy, rental of 
computer hardware, scientific and industrial analysis 
and research services; engineering; engineering and 
architectural design services; testing services for the 
certification of quality and standards.

ט"ו שבט תשע"ח - 26331/01/2018



Trade Mark No. 282984 מספר סימן

Application Date 01/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288652 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatus, namely data processing 
equipment, for operating vehicles and weapons; data 
processing installations;  digital data carriers; 
software, namely for the capture, storage, evaluation, 
administration, providing, displaying and transmission 
of data, in particular vehicle data, weapons data, data 
from technical equipment and installations, 
disturbance data and documentations; simulators for 
steering land, air and water vehicles, simulators, in 
particular training simulators for weapons and 
vehicles; electric and electronic control, 
communications, operating, input, display, recording, 
viewing, observation, testing, measuring, monitoring 
and diagnostic apparatus, in particular for vehicles, 
weapons, technical equipment and technical 
installations; electric and electronic equipment, 
namely servers, converters, sensors, actuators, 
detectors, transmitting and receiving apparatus, 
video cameras and interface units; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking, life saving 
and teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmitting or reproduction of sounds, 
images or data; apparatus and instruments for 
conducting, measuring, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
testing apparatus not for medical purposes; aerials; 
lightning arresters; electric display apparatus, in 
particular monitors and projection apparatus; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
electric sensors; electronic publications, 
downloadable; radiotelephony sets; high-frequency 
apparatus; material testing instruments and 
machines; measuring devices, electric; apparatus 
and instruments for physics; transmitters of electronic 
signals; probes for scientific purposes; voltage 
regulators for vehicles; monitoring apparatus, 
electric; observation instruments; binoculars; 
monoculars; directional compasses; navigation 
apparatus for vehicles; instruments containing 
eyepieces; optical apparatus and instruments; 
projection apparatus; projection screens; periscopes; 
radar apparatus; signals, luminous or mechanical; 
remote control of signals; mirrors [optics]; 
temperature indicators; electric monitoring apparatus; 
surveying apparatus and instruments; sighting 
telescopes for firearms; parts and fittings for all 
foregoing goods.

ט"ו שבט תשע"ח - 26431/01/2018



 Owners

Name: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

Address: Krauss-Maffei-Str. 11, 80997 München, 
Germany

(DE Limited partnership)

Class: 13 סוג: 13

Artillery guns; ballistic weapons; projectiles; 
autocannon weapons; gun carriages [artillery]; smoke 
grenade launchers; machine guns, in particular 
mounted machine guns; ammunition for firearms; 
tanks [weapons]; rocket launchers; firing platforms; 
firearm sights; weapons, in particular motorised 
weapons; weapon mounts, in particular remote-
controlled weapon mounts; sights, other than 
telescopic sights, for weapons; parts and accessories 
for all the aforesaid goods.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, retrofitting, modernisation and repair of 
vehicles and vehicle components; installation, 
servicing, maintenance, retrofitting, modernisation 
and repair of weapons and weapon components; 
installation, servicing, maintenance, retrofitting, 
modernisation and repair of weapons systems and 
weapons system components; installation, servicing, 
maintenance, retrofitting, modernisation and repair of 
vehicles and vehicle components; servicing, 
installation, maintenance, retrofitting, modernisation 
and repair of vehicle and weapons simulators; 
servicing, installation, maintenance, retrofitting, 
modernisation and repair of technical apparatus and 
installations.

ט"ו שבט תשע"ח - 26531/01/2018



Trade Mark No. 282986 מספר סימן

Application Date 28/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288728 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Julius Blum GmbH

Address: Industriestrasse 1, A-6973 Höchst, Austria

(Austria GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Hinges, in particular furniture hinges; drawer slides; 
dowels; touch-latch fittings; control arms, in particular 
for furniture flaps and cupboard doors; fittings for 
fastening front screens to drawers; fittings for 
cupboard inserts which may be pulled out; fittings for 
sliding doors, in particular guides for sliding doors; 
fittings for folding doors; locking devices, in particular 
for drawers; all the aforesaid goods wholly or mainly 
of metal.

Class: 20 סוג: 20

Drawer slides; touch-latch fittings; fittings for 
cupboard inserts which may be pulled out; fittings for 
fastening front screens to drawers; control arms, in 
particular for furniture flaps and cupboard doors; 
fittings for sliding doors and folding doors; hinges; 
dowels, locking devices, in particular for drawers; all 
the aforesaid goods wholly or mainly of plastic; 
furniture component parts, in particular drawers and 
drawer component parts; furniture, in particular 
kitchen furniture; cupboards, in particular wall units 
and corner cupboards for kitchens; furniture doors 
and furniture flaps; sliding doors for furniture; side 
walls and rear walls for furniture; drawer side walls, 
drawer partitions, drawer frames, parts for drawer 
side walls.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/07/2015, No. AM 1366/2015 AM 1366/2015 אוסטריה, 20/07/2015, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 20 סוג: 20

ט"ו שבט תשע"ח - 26631/01/2018



Trade Mark No. 282997 מספר סימן

Application Date 10/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0904260 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAP Brands Company

Address: 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives, namely, ceramic tile adhesive, carpet 
adhesive, floor covering adhesive, cover base 
adhesive, construction adhesive, contact cement, 
carpenter's glue, and adhesives for industrial 
purposes.

Class: 17 סוג: 17

Caulking compounds, mastics for use in caulking.

ט"ו שבט תשע"ח - 26731/01/2018



Trade Mark No. 282999 מספר סימן

Application Date 16/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1024098 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Melitta Europa GmbH & Co. KG

Address: Ringstraße 99, 32427 Minden, Germany

(Germany Limited partnership with a limited liability 
company as its unlimited partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee extracts; coffee substitutes; instant 
coffee; coffee additives.

ט"ו שבט תשע"ח - 26831/01/2018



Trade Mark No. 283001 מספר סימן

Application Date 18/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1067632 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture regardless of their substances and 
materials, display stands and showcases, file 
cabinets, medicine cabinets, writing and drawing 
tables, trolleys, chairs, non-metal benches, work 
benches, desks, dowry boxes, mail boxes, fixed 
towel dispensers; mirrors; beehives, artificial 
honeycomb and honeycomb slats; baby bouncers, 
barred game yards (for indoors), baby cradles, 
walkers; Non-metal, non-luminous and non-
mechanical vehicle plates, signs, wood or plastic 
boards, bulletin boards; wooden barrels, vats, 
containers, liquid containers, wooden boxes, 
containers for shipping, crates, transport pallets; 
plastic packaging containers, plastic drums, barrels, 
drums, and tanks, boxes; frames for pictures and 
paintings; profile strips and support bars for picture 
frames; handles that are made of wood, wood 
substitutes or synthetic materials for the kitchen tools 
and pots and pans; non-metal bottle caps and plugs, 
cork plugs, cork strips; non-metal rivets, nails, 
screws, anchors, cable clips and clamps, cross joints; 
clothes hangers; nesting boxes for household pets, 
bed and booths for household pets; portable ladders 
made of wood or plastic, moving stairs for the 
passenger; wrapping rolls and coils made of wood or 
plastic, nonmetallic valves, keg taps all for household 
pets; non-metallic and non-luminous ID cards, name 
badges, name plates and tags; non-metal window 
and door fixtures, closures, not of metal, for 
containers, non-metal furniture connections, fittings 
and parts, rack fittings, furniture casters, not of metal; 
bamboo curtains, non-metallic roller blinds, strip 
curtains, bead curtains for decoration and household 
use; boxes of plastics or wood for beddings; toilet 
doors; cloth hangers.

ט"ו שבט תשע"ח - 26931/01/2018



 Owners

Name: TEPE HOME MOBİLYA VE DEKORASYON 
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM SİRKETİ

Address: Beytepe Köyü Yolu No.5, Bilkent / ANKARA, 
Turkey

Class: 35 סוג: 35

Advertising agency services; advertising agencies 
and services; advertising and posting services with 
television, radio and mail; publicity columns 
preparation and announcements; advertising material 
distribution services; services of organizing 
commercial and promotional exhibition and trade 
fairs; modeling services for advertisement and sales; 
marketing services; information services related to 
marketing; promotion services; demonstration of 
goods and compilation of information into computer 
databases; survey services; public relations services; 
office services; secretarial services; stenography 
services; photocopying shooting services (documents 
reproduction); typing services; word processing 
services; computer file management services; 
transformation of information to the computer 
database; systematization services of information in 
the computer data base; telephone answering 
services; organization of newspaper subscription 
services; office machinery and equipment rental 
services; sales of machinery leasing services; 
manager services for artists; survey services for 
commercial and industrial products; organization and 
implementation of auction services.
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Trade Mark No. 283002 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1076903 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: "Be" is in orange; "Safe" is in black.

 Owners

Name: HTS Hans Torgersen & Sønn AS

Address: N-3535 Kroderen, Norway

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Safety helmets; bicycle helmets; helmets for skiers.

Class: 12 סוג: 12

Car safety seats and car safety belts for children; car 
safety belts for pregnant women; prams (baby 
carriages); rain covers for prams; protective covers 
and removable covers for vehicle seats; sun blinds 
for vehicles; baby mirrors for the back seats of 
vehicles.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors; high chairs (for children); sleeping 
bags.
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Trade Mark No. 283016 מספר סימן

Application Date 28/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1257367 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gray and fuchsia.

 Owners

Name: INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS, S.L.

Address: Calle Ochandiano, 6 2ª planta, E-28023 Madrid, 
Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; scented wood; wicks for dispensing 
fragrances for perfuming rooms; scented room 
sprays; scented ceramic stones; preparations for 
perfuming rooms; air-fragrancing products; scented 
sprays for linen; perfume diffusers with rods; 
products for perfuming the home.

Class: 35 סוג: 35

Retail sale in stores, wholesale and sale via global 
computer networks of cosmetic and personal care 
products, cleaning products, air fresheners, 
parapharmaceutical products.

ט"ו שבט תשע"ח - 27231/01/2018



DYNA

Trade Mark No. 283027 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: 1, Toyota-cho,,Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, 
Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof. מכוניות וחלקי מבנה שלהן.                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 27331/01/2018



Trade Mark No. 283030 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: MIGZAR-SHEVA LTD. שם: המגזר השביעי בע"מ

Address: 68 ST. Kanfei Neshrim, Jerusalem, 9546457, 
Israel

כתובת : כנפי נשרים 68, ירושלים, 9546457, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Kimel

Address: zabotinski 40 st, Zichron Yaakov, 30900, Israel

שם: אייל קימל עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 40, זכרון יעקב, 30900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Reviewing standards and practices to assure 
compliance with laws, regulations and good 
governance provisions

בדיקת תקנים ונהלים על מנת להבטיח ציות לחוק ולהוראות 
מנהל תקין                                                                       
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Trade Mark No. 283058 מספר סימן

Application Date 22/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

downloadable and recordable electronic publications; 
prerecorded music videos; ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM); clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire, 
safety vests and life-saving apparatus and 
equipment; eyeglasses, sunglasses, optical lenses 
and cases, containers, parts and components thereof 
decorative magnets; all included in class 9.

פרסומים אלקטרוניים להורדה ולטעינה; סרטני מוזיקה 
מוקלטים מראש; בגדים להגנה מפני תאונות, הקרנה ואש, 
אפודות בטיחות ומכשירים וציוד מצילי חיים; משקפי ראייה, 
משקפי שמש, עדשות אופטיות ונרתיקים למשקפיים, מיכלים, 

חלקים ורכיבים מהם; מגנטים קישוטיים;
הנכללים בסוג 9.                                                              
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 12 סוג: 12

Seat covers for vehicles; vehicle covers (shaped); 
sun-blinds adapted for vehicles; 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; 
all included in class 12.

כיסוי מושב לרכב; כיסויי רכב )מעוצבים(; תריסי שמש 
מותאמים לכלי רכב; כלי רכב לתנועה במים והחלקים שלהם, 
למעט המנועים שלהם; כלי רכב לתנועה בדרך האוויר והחלקים 
שלהם, למעט המנועים שלהם;; הנכללים בסוג 12.                  
                                                                                    

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

jewelry made of precious metal or coated therewith, 
namely bracelets, rings, charms, necklaces, ear clips, 
cuff-links, earrings, ornamental pins, tie pins, 
pendants, rings being jewelry, medallions, brooches; 
imitation jewelry; gold; precious stones and jewelry 
made thereof; cufflinks; tie pins; statuettes and 
figurines of precious metal; horological and 
chronometric instruments and parts and accessories 
thereof, namely, chronometers, wrist watches, pocket 
watches, jewelry watches, wall clocks, table clocks, 
watch bands, watch straps, watch bracelets, watch 
chains, cases for watches and clocks, parts for 
watches and clocks all included in class 14.

תכשיטים עשויים ממתכות יקרות או מצופים בהן, כגון צמידים, 
טבעות, קמעות, שרשראות, קופסאות אוזניים, חפתים, עגילים, 
סיכות נוי, סיכות עניבה, תליונים, טבעות תכשיטים, מדליונים, 
סיכות; תכשיטי חיקוי; זהב; אבנים יקרות ותכשיטים שעשויים 

מהן; חפתים; סיכות עניבה; פסלים
ודמויות ממתכת יקרה; מכשירים הורולוגיים וכרונומטרים 

וחלקיהם ואביזריהם, דהיינו כרונומטרים, שעוני יד, שעוני כיס, 
שעוני תכשיטים, שעוני קיר, שעוני שולחן, שרשראות שעונים, 
רצועות שעונים, צמידי שעונים, אזיקי שעונים, תיבות לשעונים, 
חלקי שעונים; הנכללים בסוג 14.                                         
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Class: 16 סוג: 16

paper and cardboard for packaging and wrapping 
purposes, cardboard boxes; plastic materials for 
packaging and wrapping purposes; printed 
publications; books, magazines, newspapers, bill 
books, printed dispatch notes, printed vouchers, 
calendars; posters; photographs (printed); paintings; 
stickers (stationery); postage stamps; office 
stationery, Printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of electronic 
entertainment, music, cooking, celestial globes, three 
dimensional models for educational purposes (other 
than apparatus); writing and drawing implements; 
paper products for stationery purposes; adhesives for 
stationery purposes, pens, pencils, erasers, adhesive 
tapes for stationery purposes, cardboard cartons 
(artists materials), writing paper, copying paper, 
paper rolls for cash registers, drawing rulers, drawing 
shields, drawing squares, drawing tablets, trays for 
holding drawing instruments, drawing triangles, 
chalkboards, painting pencils, watercolors (paintings); 
rosaries; all included in class 16.

נייר וקרטון למטרות אריזה ועטיפה, קופסאות קרטון; חומרים 
פלסטיים למטרות אריזה ועטיפה; פרסומים מודפסים; ספרים, 
מגזינים, עיתונים, ספרי הצעת חוק, פתקיות מודפסות, שוברים 
מודפסים, לוחות שנה; פוסטרים; תמונות (מודפס); ציורים; 

מדבקות (נייר מכתבים); בולי דואר;
ציוד משרדי, הדפסת חומרי הוראה, חינוך והוראה בתחום 
הבידור האלקטרוני, מוסיקה, בישול, גלובוסים של גרמי 
השמיים, מודלים תלת ממדיים למטרות חינוכיות (חוץ 

ממכשירים); כלי -  כתיבה וציור; חומרים של אמנים; מוצרי נייר 
למטרות כתיבה; דבקים לנייר, עטים, עפרונות,

מחקים, דבק לנייר, קרטון )חומרי אמנים(, נייר כתיבה, נייר 
העתקה, גלילי נייר עבור קופות רושמות, סרגלי ציור, מגנים 
לציור, ריבועי ציור, לוחות לציור, מגשים להחזקת כלי ציור, 
משולשי ציור, לוחות גיר, עפרונות ציור, צבעי מים (ציורים); 

מחרוזות; הנכללים בסוג 16.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 29 סוג: 29

meat preserves, preserved fish, poultry substitutes, 
Prepared meals consisting principally of game; 
processed meat products; dried pulses; soups, 
bouillon; processed olives, olive paste; edible oils, 
namely, vegetable oil, fish oil, coconut oil, olive oil for 
food, sunflower oil for food, corn oil for food; stewed 
fruit, tinned fruits, frosted fruits, cooked vegetables, 
tinned vegetables, canned vegetables; tomato paste; 
prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut 
spreads and peanut butter; tahini (sesame seed 
paste); all included in class 29.

שימורי בשר, דגים משומרים, תחליפי עופות, ארוחות מוכנות 
שמכילות בעיקר בשר ציד; מוצרי בשר מעובד; קטניות 

מיובשות; מרקים, מרק צח ; זיתים מעובדים, ממרח זיתים; 
שמני מאכל, דהיינו שמן צמחי, שמן דגים, שמן קוקוס, שמן זית 

למזון, שמן חמניות למזון, שמן תירס למזון;
פירות מבושלים, פירות משומרים, פירות קפואים, ירקות 

מבושלים, שימורי ירקות, ירקות כבושים; רסק עגבניות; אגוזים 
מוכנים ופירות יבשים כחטיפים; ממרחי אגוזים וחמאת בוטנים  
טחינה (ממרח שומשום); הנכללים בסוג 29.                         
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 30 סוג: 30

tea, ice tea; cereal-based snack food, popcorn, 
crushed oats, corn chips, breakfast cereals, 
processed wheat for human consumption, crushed 
barley for human consumption, processed oats for 
human consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food; all included in 
class 30.

תה, תה קר; אוכל מהיר מבוסס דגנים, פופקורן, שיבולת שועל 
כתושה, חטיפי תירס, דגני בוקר, חיטה מעובדת למאכל אדם, 
שעורה כתושה למאכל אדם, שיבולת שועל מעובדת למאכל 

אדם, שיפון מעובד למאכל אדם , אורז; דבשה לאוכל; הנכללים 
בסוג 30.                                                                         
                                                                                

Class: 31 סוג: 31

Agricultural products, namely, unprocessed grains, 
wheat, barley, oats, corn, maize, rye; horticultural 
products, namely, fresh fruits and vegetables; fresh 
mushrooms, crop seeds, grass seeds, plant seeds, 
rye seeds, flower seeds, fruit seeds, vegetable 
seeds; live plants, namely, flowers, sod, grass, 
seedlings, saplings; dried plants, namely, dried 
flowers, dried flower arrangements, dried flower 
wreaths, dried herbs for decorative wreaths and 
sachets, hay; dried plants and weeds: dried plants, 
weeds, straws and arrangements and wreaths made 
from them for decorational purposes. all included in 
class 31.

מוצרים חקלאיים, דהיינו דגנים לא מעובדים, חיטה, שעורה, 
שיבולת שועל, תירס, תירס, שיפון; מוצרי גינון, דהיינו, פירות 
וירקות טריים; פטריות טריות, יבול זרעים, זרעי דשא, זרעי 
צמחים, זרעי שיפון, זרעי פרחים, זרעי פירות, זרעי ירקות; 

צמחים חיים, דהיינו, פרחים, עשב, דשא,
נבטים, שתילים; צמחים מיובשים, דהיינו פרחים מיובשים, 
סידורי פרחים מיובשים, זרי פרחים מיובשים, עשבי תיבול 
מיובשים לזרים ושקיות דקורטיביים, חציר; צמחים יבשים 

ועשבים שוטים: צמחים מיובשים, עשבים שוטים, קש וסידורים 
וזרים המיוצרים מהם למטרות קישוט; הנכללים בסוג 31.         
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Class: 32 סוג: 32

Beers; preparations for making beer; all included in 
class 32.

בירות; תכשירים להכנת בירה; הנכללים בסוג 32.                   
                    

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), wines, raki 
(traditional Turkish alcoholic drink), whisky, liqueurs, 
alcoholic cocktails; all included in class 33. 

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה), יינות, ראקי (משקה 
אלכוהולי טורקי מסורתי), וויסקי, ליקרים, קוקטיילים 

אלכוהוליים; הנכללים בסוג 33.                                           
      

Class: 35 סוג: 35

Advertising agency services, marketing and publicity 
bureau services; advertisement and publicity services 
by television, radio, mail; dissemination of advertising 
matter, writing of publicity texts, organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; business administration 
consultancy; commercial or industrial management 
assistance, business management and organization 
consultancy, business management of hotels for 
others; business investigation; providing statistical 
information for business or commercial purposes, 
personnel management consultancy, accounting 
commercial consultancy services; personnel 
recruitment, personnel placement, employment 
agencies, import-export agencies; temporary 
personnel placement services; the bringing together 
for the benefit of others of a variety of goods enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods, namely downloadable and recordable 
electronic publications, ticket dispensers, automatic 
teller machines (ATM) clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire, safety vests and life-
saving apparatus and equipment, eyeglasses, 
sunglasses, optical lenses and cases, containers, 
parts and components thereof, prerecorded music 
videos, decorative magnets, seat covers for vehicles, 
vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted for 
vehicles, 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, jewelry made of precious metal 
or coated therewith, namely bracelets, rings, charms, 
necklaces, ear clips, cuff-links, earrings, ornamental 
pins, tie pins, pendants, rings being jewelry, 
medallions, brooches, imitation jewelry, gold, 
precious stones and jewelry made thereof, cufflinks, 
tie pins, statuettes and figurines of precious metal, 
horological and chronometric instruments and parts 
and accessories thereof, namely, chronometers, wrist 
watches, pocket watches, jewelry watches, wall 
clocks, table clocks, watch bands, watch straps, 
watch bracelets, watch chains, cases for watches 
and clocks, parts for watches and clocks, paper and 
cardboard for packaging and wrapping purposes, 
cardboard boxes, plastic materials for packaging and 
wrapping purposes, printed publications, books, 
magazines, newspapers, bill books, printed dispatch 
notes, printed vouchers, calendars, posters, 
photographs (printed), paintings, stickers (stationery), 
postage stamps, office stationery, Printed 
instructional, educational, and teaching materials in 
the field of electronic entertainment, music, cooking, 
celestial globes, three dimensional models for 
educational purposes (other than apparatus), writing 

שירותי סוכנות פרסום, שירותי שיווק ופרסום משרדיים; פרסום 
ושירותי פרסום באמצעות טלוויזיה, רדיו, דואר; הפצת חומר 
פרסומי, כתיבת טקסטים פרסומיים, ארגון תערוכות וירידי 

מסחר למטרות מסחריות או פרסום; ייעוץ למנהל עסקים; סיוע 
בניהול מסחרי או תעשייתי, ניהול

עסקים וייעוץ ארגוני, ניהול עסקים של בתי מלון עבור אחרים; 
חקירה עסקית; מתן מידע סטטיסטי למטרות עסקיות או 

מסחריות, ייעוץ לניהול כוח אדם, שירותי ייעוץ חשבונאי מסחרי; 
גיוס כוח אדם, סוכנויות השמה לכוח אדם, חברות כוח אדם, 

סוכנויות יבוא ויצוא; שירותי השמת
כוח אדם זמני; מכר במכירה פומבית; להביא יחד לטובת 
אחרים מגוון רחב של סחורות המאפשר ללקוחות לצפות 
בנוחות ולרכוש מוצרים אלה, דהיינו, פרסומים אלקטרוניים 
ניתנים להורדה וקבלה, מכלי כרטיס, מכונות כספומט 

אוטומטיות, בגדים להגנה מפני תאונות, קרינה 
ואש, אפודות בטיחות ומכשירים וציוד להצלת חיים, משקפיים, 

משקפי שמש, עדשות ומקרים אופטיים, מכולות, חלקים 
ורכיבים מזה, קטעי וידאו מוקלטים מראש, מגנטים דקורטיביים, 
כיסויי מושבים לכלי רכב, כיסויי רכב )מעוצבים(, תריסי שמש 

המותאמים לרכב, כלי רכב לתנועה על
ידי מים וחלקיהם, למעט המוטורים והמנועים שלהם, כלי רכב 
לתנועה בדרך האוויר חלקים, חוץ מהמוטורים או המנועים 
שלהם, תכשיטים עשויים ממתכת יקרה או מצופים בה, כגון 
צמידים, טבעות, קמעות, שרשראות, קליפסים לאוזניים, 

חפתים, עגילים, סיכות נוי, סיכות עניבה,
תליונים, טבעות תכשיטים, סיכות, תכשיטי חיקוי, זהב, אבנים 
יקרות ותכשיטים עשויים מהן, חפתים, סיכות עניבה, פסלונים 
ופסלוני ממתכת יקרה, מכשירים הידראוליים וכרונומטריים 
וחלקים ואביזרים מהם, דהיינו, כרונומטרים, שעוני יד, שעוני 

כיס, תכשיטים שעונים, שעוני קיר,
שעוני שולחן, רצועות לשעון יד, צמידים לשעון יד, שרשראות 
לשעון יד, כיסויים לשעוני יד ושעוני קיר, חלקים לשעוני יד 
ושעוני קיר, נייר וקרטון למטרות אריזה ועטיפה, קופסאות 
קרטון, חומרי פלסטיק למטרות אריזה ועטיפה, פרסומים 
מודפסים, ספרים, מגזינים, עיתונים, ספרי חשבונות,

שטרי כסף מודפסים, שוברים מודפסים, לוחות שנה, כרזות, 
תצלומים (מודפסים), ציורים, מדבקות (נייר מכתבים), בולים, 
נייר מכתבים, חומרי הוראות, מודפסים, חינוכיים והוראה 

בתחום הבידור האלקטרוני, מוסיקה, בישול, גלובוסים של גרמי 
השמיים, מודלים תלת מימדיים

למטרות חינוכיות (חוץ ממכשירים), כלי כתיבה ושרטוט, מוצרי 
נייר למטרות כתיבה , דבקים לצרכי כתיבה, עטים, עפרונות, 
מחיקים, סרטי הדבקה לצרכי כתיבה, אריזות קרטון (חומרי 
אמן),  נייר כתיבה, נייר העתקה, גלילי נייר לקופות רושמות, 

סרגלי ציור, מגני ציור, ריבועי ציור, לוחות
ציור, מגשים להחזקת כלי ציור, משולשי ציור, לוחות גיר, 

עפרונות ציור, צבעי מים (לציור) מחרוזות, שימורי בשר, דגים 
משומרים, תחליפי עופות, ארוחות מוכנות שמכילות בעיקר 
בשר ציד, מוצרי בשר מעובדים, פולסים מיובשים, מרקים, 

מרקים צחים, זיתים מעובדים, ממרח
זיתים, שמני מאכל, דהיינו שמן צמחי, שמן דגים, שמן קוקוס, 
שמן זית למזון, שמן חמניות למזון, שמן תירס למזון, פירות 
מבושלים, פירות משומרים, פירות קפואים, ירקות מבושלים, 
ירקות כבושים, שימורי ירקות, רסק עגבניות, אגוזים מוכנים 
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and drawing implements, paper products for 
stationery purposes, adhesives for stationery 
purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes for 
stationery purposes, cardboard cartons (artists 
materials), writing paper, copying paper, paper rolls 
for cash registers, drawing rulers, drawing shields, 
drawing squares, drawing tablets, trays for holding 
drawing instruments, drawing triangles, chalkboards, 
painting pencils, watercolors (paintings), rosaries, 
meat preserves, preserved fish, poultry substitutes, 
prepared meals consisting principally of game, 
processed meat products, dried pulses, soups, 
bouillon, processed olives, olive paste, edible oils, 
namely, vegetable oil, fish oil, coconut oil, olive oil for 
food, sunflower oil for food, corn oil for food, stewed 
fruit, tinned fruits, frosted fruits, cooked vegetables, 
tinned vegetables, canned vegetables, tomato paste, 
prepared nuts and dried fruits as snacks, hazelnut 
spreads and peanut butter, tahini (sesame seed 
paste), tea, ice tea, cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, 
processed wheat for human consumption, crushed 
barley for human consumption, processed oats for 
human consumption, processed rye for human 
consumption, rice, molasses for food, agricultural 
products, namely, unprocessed grains, wheat, barley, 
oats, corn, maize, rye; horticultural products, namely, 
fresh fruits and vegetables; fresh mushrooms, crop 
seeds, grass seeds, plant seeds, rye seeds, flower 
seeds, fruit seeds, vegetable seeds; live plants, 
namely, flowers, sod, grass, seedlings, saplings; 
dried plants, namely, dried flowers, dried flower 
arrangements, dried flower wreaths, dried herbs for 
decorative wreaths and sachets, hay; dried plants 
and weeds: dried plants, weeds, straws and 
arrangements and wreaths made from them for 
decorational purposes, beers, preparations for 
making beer, alcoholic beverages (except beers), 
wines, raki (traditional Turkish alcoholic drink), 
whisky, liqueurs, alcoholic cocktails, all provided by 
retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues; all 
included in class 35.

ופירות יבשים כחטיפים, ממרח אגוזי לוז
וחמאת בוטנים, טחינה) ממרח זרעי שומשום (תה, תה קר, 
חטיף המבוסס על דגני בוקר, פופקורן, שיבולת שועל מעוכה, 
צ'יפס מתירס, דגני בוקר, חיטה מעובדת למאכל אדם, שעורה 
מרוסקת למאכל אדם, שיבולת שועל מעובדת למאכל אדם, 

שיפון מעובד למאכל אדם, אורז,
מולסה לאוכל, מוצרים חקלאיים, דהיינו דגנים לא מעובדים, 

חיטה, שעורה, שיבולת שועל, תירס, תירס , שיפון; מוצרי גינון, 
דהיינו, פירות וירקות טריים; פטריות טריות, זרעי זרעים, זרעי 
דשא, זרעי צמחים, זרעי שיפון, זרעי פרחים, זרעי פירות, זרעי 

ירקות; צמחים חיים, דהיינו, פרחים,
עשב, דשא, נבטים, שתילים; צמחים מיובשים, דהיינו פרחים 
מיובשים, סידורי פרחים מיובשים, זרי פרחים מיובשים, עשבי 
תיבול מיובשים לזרים ושקיות דקורטיביים, חציר; צמחים יבשים 
ועשבים שוטים: צמחים מיובשים, עשבים שוטים, קש וסידורים 

וזרים המיוצרים מהם למטרות
קישוט, בירות, הכנות להכנת בירה, משקאות אלכוהוליים 

)למעט בירות (יינות, ראקי) משקה טורקי אלכוהולי מסורתי(, 
ויסקי, ליקרים, קוקטיילים אלכוהוליים, הכל מסופק על ידי 
חנויות קמעונאיות, חנויות סיטונאיות, באמצעות תקשורת 

אלקטרונית או באמצעות קטלוגי הזמנה
בדואר; הנכללים כולם בסוג 35.                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    
Class: 36 סוג: 36

Accident insurance underwriting services, life 
insurance underwriting services, fire insurance 
underwriting services, marine insurance underwriting 
services financial and monetary services, namely 
savings bank services, issuance of bank check; 
financial analysis and consultation, financial 
sponsorship, factoring agencies, agencies for 
leasing. financial loan consultation for shopping 
cards; monetary exchange; all included in class 36.

שירותי חיתום לביטוח תאונות ביטוח, שירותי חיתום לביטוח 
חיים, שירותי חיתום לביטוח אש, שירותי חיתום לביטוח ימי 
שירותים כספיים ופיננסיים, דהיינו שירותים לחסכונות בנק, 

הנפקת המחאה בנקאית; ניתוח פיננסי וייעוץ, חסויות פיננסיות, 
סוכנויות פקטורינג, סוכנויות ליסינג ייעוץ

פיננסי ייעוץ עבור כרטיסי קניות; המרת מטבע; הנכללים בסוג 
                                                                                .36
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Class: 37 סוג: 37

construction services, namely, custom construction of 
residential and commercial communities, building 
construction and repair, building demolition, 
consultation relating to painting of buildings, 
underwater repair, underwater building and 
construction, road paving; 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; 
clock and watch repair; all included in class 37.

שירותי בנייה, בנייה מותאמת אישית של קהילות מגורים 
ומסחר, בניית ושיקום בניינים, הריסת בניינים, ייעוץ בנושא 
צביעת מבנים, תיקון, בנייה ושיקום תת ימי, סלילת כבישים; 

תחנות שירות - לכלי רכב יבשתיים, תחזוקה, תיקון ותדלוק של 
רכב יבשתי; תחנות שירות רכב עבור כלי רכב ימיים, תחזוקה, 
תיקון ותדלוק של כלי רכב ימיים; תיקון ותחזוקה של כלי טיס; 
תיקון שעון ושעון יד; הנכללים בסוג 37.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting services; 
telecommunication services; providing access to the 
internet; news agencies; internet broadcasting 
services; radio and television broadcasting services; 
all included in class 38.

שירותי שידור לרדיו וטלוויזיה; שירותי טלקומוניקציה; מתן גישה 
לאינטרנט; סוכנויות ידיעות;  שירותי שידור באינטרנט; שירותי 
שידור רדיו וטלוויזיה; הנכללים בסוג 38.                               
                                                                                    

                  

Class: 39 סוג: 39

Land, water and air transport services; rental of land, 
water or air vehicles; arranging of tours; travel 
reservation; issuing of tickets for travel; courier 
services (messages or merchandise); boat storage; 
transport by pipeline; electricity distribution; all 
included in class 39.

שירותי הובלה יבשתיים, ימיים ואוויריים; השכרת רכב קרקע, 
ימי או אווירי; ארגון טיולים; שירותי הזמנת נסיעות; הנפקת 

כרטיסים לנסיעות; שירותי שליחים )הודעות או סחורה(; אחסון 
סירות;  הובלה בצינורות; הפצת חשמל;הנכללים בסוג 39.       
                                                                                    

                                        

Class: 41 סוג: 41

educational services, namely, classes and seminars 
in the field of metal treating, leather working and 
clothing design; conducting seminars, lectures, 
teleseminars, teleclasses, and workshops in personal 
awareness arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars; providing museum 
facilities for presentations and exhibitions,arranging 
of beauty contests, organization of dance shows, 
organization of dance contests; library services, sport 
services, namely, organization of sport activities in 
the field of soccer, football and tennis; entertainment 
services, providing casino facilities; providing cinema 
facilities, providing theatre facilities; orchestra 
services, namely, orchestra concerts; arranging of 
concerts; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events, including 
ticket reservation and booking services for theatres, 
cinemas, museums and concerts; publication and 
editing of printed matter, including magazines, books, 
newspapers, other than publicity texts; electronic 
publication services; production of movie films, radio 
and television programmes; news reporters services; 
photographic reporting services; photography; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, שיעורים וסמינרים בתחום טיפול במתכת, 
עבודות עור ועיצוב בגדים; עריכת סמינרים, הרצאות, שיעורים 
וסמינרים מרחוק, וסדנאות בעבודה אישית ארגון וקיום  ועידות, 

כנסים וימי עיון; אספקת מתקנים למוזיאונים למצגות 
ולתערוכות, ארגון תחרויות יופי,

ארגון מופעי מחול, ארגון תחרויות ריקודים; שירותי ספרייה, 
שירותי ספורט, דהיינו, ארגון פעילויות ספורט בתחום הכדורגל, 
הפוטבול והטניס; שירותי בידור, אספקת מתקני קזינו; אספקת 
מתקני קולנוע, אספקת מתקני תיאטרון; שירותי תזמורת, 

דהיינו, קונצרטים מקהלתיים;
סידור קונצרטים; שירותי הזמנות כרטיסים והזמנות לאירועי 
בידור, תרבות וספורט, כולל הזמנת כרטיסים ושירותי הזמנה 
עבור תיאטראות, בתי קולנוע , מוזיאונים וקונצרטים; פרסום 

ועריכה של חומר מודפס, כולל מגזינים, ספרים, עיתונים, מלבד 
טקסטים פרסומיים; שירותי הוצאה לאור

אלקטרוניים; הפקת סרטי קולנוע, תוכניות רדיו וטלוויזיה; 
שירותי עיתונאות על חדשות; שירותי דיווח מצולם; צילום; 

הנכללים בסוג 41.                                                           
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 Owners

Name: DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Address: Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, 
No:2 Kat3, SARIYER-ISTANBUL, Turkey

Turkish corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Class: 42 סוג: 42

computer services, namely, computer programming, 
computer virus protection services, computer system 
design, creating, maintaining and updating websites 
for others, computer software design, updating and 
rental of computer software, providing search 
engines for the internet, hosting websites, computer 
hardware consultancy, rental of computer hardware; 
all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, תכנות מחשבים, שירותי הגנת מחשב 
מוירוסים, תכנון מערכות מחשב, יצירה, שמירה ועדכון אתרים 
לאחרים, עיצוב תוכנות מחשב, עדכון והשכרת תוכנת מחשב, 

מתן מנועי חיפוש לאינטרנט, אירוח אתרים, יעוץ בקשר 
לחומרת מחשב, השכרה של חומרת מחשב; הנכללים בסוג 42. 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, self-service restaurants, cafeterias; 
cafés, canteen services, cocktail lounges, snack 
bars, catering, pubs; arranging temporary housing 
accommodations, namely hotels, motels, holiday 
camps, boarding houses, rental of tents, youth hostel 
services, room reservation services; day-nurseries 
(crèches); boarding for animals; café and restaurant 
services; fast-food restaurant services; hotel and 
restaurant services; restaurant and bar services; 
travel agency services; all included in class 43.

מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, קפיטריות; בתי קפה, שירותי 
מזנון, טרקליני קוקטייל, מזנונים, קייטרינג, פאבים; הסדרי 
מגורים זמניים, דהיינו בתי מלון, מוטלים, מחנות נופש, 
פנימיות, השכרת אוהלים, שירותי אכסניות נוער, שירותי 

הזמנת חדרים; מעון יום )פעוטות( ; אירוח לבעלי
חיים; שרותי בית קפה ומסעדה; שירותי מסעדת מזון מהיר; 

שירותי מלון ומסעדות; שירותי מסעדה ובר; משרדי 
נסיעות;הנכללים בסוג 43.                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 44 סוג: 44

consultation services relating to beauty care, Turkish 
baths, beauty salons, cosmetician services; health 
spa services, namely, cosmetic body care services; 
hairdressing services, manicuring; all included in 
class 44.

שירותי ייעוץ הקשורים לטיפול יופי, אמבטיות טורקית, מכוני 
יופי, שירותי קוסמטיקאית; שירותי בריאות ספא, דהיינו, שירותי 
קוסמטיקה של טיפוח הגוף; שירותי מספרה, מניקור; הנכללים 
בסוג 44.                                                                         

        

Class: 45 סוג: 45

day and night guards, security guard services, 
security consultancy; and detective agencies, missing 
persons investigation, monitoring burglar and security 
alarms, bodyguard services; all included in class 45.

שומרי יום ולילה, שירותי שמירה, ייעוץ ביטחוני; סוכנויות 
בילוש, חקירת נעדרים, מעקב אחר פריצה ואזעקות אבטחה, 
שירותי שומר ראש הנכללים בסוג 45.                                   
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Trade Mark No. 283212 מספר סימן

Application Date 28/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288918 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. 678240 שוויץ, 06/07/2015, מספר 678240

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 283216 מספר סימן

Application Date 20/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1288953 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Abdominal belts; abdominal corsets; abdominal pads; 
acupuncture needles; aerosol dispensers for medical 
purposes; air cushions for medical purposes; air 
mattresses, for medical purposes; air pillows for 
medical purposes; ambulance stretchers; anaesthetic 
apparatus; anaesthetic masks; apparatus and 
installations for the production of x-rays, for medical 
purposes; apparatus for acne treatment; apparatus 
for artificial respiration; apparatus for the treatment of 
deafness; appliances for washing body cavities; arch 
supports for footwear; armchairs for medical or dental 
purposes; artificial breasts; artificial eyes; artificial 
jaws; artificial limbs; artificial skin for surgical 
purposes; artificial teeth; babies' pacifiers [teats]; 
balling guns; bandages, elastic; basins for medical 
purposes; bed pans; bed vibrators; beds, specially 
made for medical purposes; belts, electric, for 
medical purposes; belts for medical purposes; 
blankets, electric, for medical purposes; blood testing 
apparatus; boots for medical purposes; bougies 
[surgery]; breast pumps; brushes for cleaning body 
cavities; cannulae; cases fitted for medical 
instruments; castrating pincers; catgut; catheters; 
childbirth mattresses; clips, surgical; clothing 
especially for operating rooms; commode chairs; 
compression garments; compressors [surgical]; 
condoms; containers especially made for medical 
waste; contraceptives, non-chemical; corn knives; 
corsets for medical purposes; crutches; cupping 
glasses; cushions for medical purposes; cutlery 
[surgical]; defibrillators; dental apparatus; dental 
apparatus; dental apparatus, electric; dental burs; 
dentists' armchairs; dentures; diagnostic apparatus 
for medical purposes; dialyzers; disposable 
underpads; douche bags; drainage tubes for medical 
purposes; draw-sheets for sick beds; dropper bottles 
for medical purposes; droppers for medical purposes; 
ear picks; ear plugs [ear protection devices]; ear 
trumpets; elastic stockings for surgical purposes; 
electric acupuncture instruments; 
electrocardiographs; electrodes for medical use; 
endoscopy cameras for medical purposes; enema 
apparatus for medical purposes; esthetic massage 
apparatus; feeding bottle teats; feeding bottle valves; 
feeding bottles; filters for ultraviolet rays, for medical 
purposes; finger guards for medical purposes; 
forceps; fumigation apparatus for medical purposes; 
furniture especially made for medical purposes; 
galvanic belts for medical purposes; galvanic 
therapeutic appliances; gastroscopes; gloves for 
massage; gloves for medical purposes; hair 
prostheses; hearing aids; hearing protectors; heart 
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pacemakers; heart rate monitoring apparatus; 
heating cushions [pads], electric, for medical 
purposes; hematimeters; hot air therapeutic 
apparatus; hot air vibrators for medical purposes; 
hypodermic syringes; hypogastric belts; ice bags for 
medical purposes; incontinence sheets; incubators 
for babies; incubators for medical purposes; inhalers; 
injectors for medical purposes; instrument cases for 
use by surgeons and doctors; insufflators; invalids' 
hoists; knee bandages, orthopedic; knives for 
surgical purposes; lamps for medical purposes; 
lancets; lasers for medical purposes; lenses 
[intraocular prostheses] for surgical implantation; lice 
combs; love dolls [sex dolls]; masks for use by 
medical personnel; massage apparatus; massage 
chairs with built-in massage apparatus; maternity 
belts; medical apparatus and instruments; medical 
guidewires; microdermabrasion apparatus; mirrors for 
dentists; mirrors for surgeons; needles for medical 
purposes; nursing appliances; obstetric apparatus; 
obstetric apparatus for cattle; operating tables; 
ophthalmometers; ophthalmoscopes; orthodontic 
appliances; orthopaedic [orthopedic] belts; 
orthopaedic [orthopedic] footwear; orthopaedic 
[orthopedic] soles; orthopedic articles; pads 
[pouches] for preventing pressure sores on patient 
bodies; pessaries; physical exercise apparatus, for 
medical purposes; physiotherapy apparatus; pill 
distributor and organizer boxes for medical purposes; 
pins for artificial teeth; plaster bandages for 
orthopaedic purposes [casts (am.)]; probes for 
medical purposes; protection devices against x-rays, 
for medical purposes; pulse meters; pumps for 
medical purposes; quad canes for medical purposes; 
quartz lamps for medical purposes; radiological 
apparatus for medical purposes; radiology screens 
for medical purposes; radiotherapy apparatus; 
radium tubes for medical purposes; receptacles for 
applying medicines; rehabilitation apparatus (body -) 
for medical purposes; respirators for artificial 
respiration; resuscitation apparatus; saws for surgical 
purposes; scalpels; scissors for surgery; sex toys; 
slings [supporting bandages]; soporific pillows for 
insomnia; sphygmomanometers; spirometers 
[medical apparatus]; spittoons for medical purposes; 
splints, surgical; spoons for administering medicine; 
stents; sterile sheets, surgical; stethoscopes; 
stockings for varices; strait jackets; stretchers, 
wheeled; supportive bandages; supports for flat feet;  
surgical apparatus and instruments; surgical drapes; 
surgical implants comprised of artificial materials;  
surgical sponges; suspensory bandages; suture 
materials; suture needles; syringes for injections; 
syringes for medical purposes; teething rings; 
temperature indicator labels for medical purposes; 
testing apparatus for medical purposes; thermal 
packs for first aid purposes; thermo-electric 
compresses [surgery]; thermometers for medical 
purposes; thread, surgical; tips for crutches for 
invalids; tomographs for medical purposes; tongue 
scrapers; traction apparatus for medical purposes; 
trocars; trusses; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes; umbilical belts; underpads; urethral 
probes; urethral syringes; urinals [vessels]; urological 
apparatus and instruments; uterine syringes; vaginal 
syringes; vaporizers for medical purposes; veterinary 
apparatus and instruments; vibromassage apparatus; 
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walking frames for disabled persons; water bags for 
medical purposes; water beds for medical purposes; 
x-ray apparatus for medical purposes; x-ray 
photographs for medical purposes; x-ray tubes for 
medical purposes.Class: 25 סוג: 25

Adhesive bras; albs; albs; american football bibs; 
aprons [clothing]; articles of clothing, footwear and 
headgear for babies and toddlers; articles of clothing 
for babies and toddlers; articles of clothing made of 
hides; articles of windproof clothing; ascots; babies' 
pants [clothing]; baby bodysuits; baby bottoms; baby 
bunting [clothing]; baby tops; bags specially adapted 
for hunting boots; bags specially adapted for ski 
boots; ball gowns; ballet flats [flat shoes]; ballroom 
dancing shoes; bandanas [neckerchiefs]; bandeaux 
[clothing]; barber smocks; baseball uniforms; 
baselayer bottoms; baselayer tops; bath robes; bath 
sandals; bath slippers; bathing caps; bathing suits; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; belts made of cloth [clothing]; berets; bib 
overalls for hunting; bib shorts; bib tights; bibs, not of 
cloth or paper; bibs, not of paper; bicycle gloves; 
boardshorts; boas [necklets]; bodices [lingerie]; 
bodies [clothing]; bolo ties; bomber jackets; boot 
uppers; boots; boots and shoes; boots for sports; 
boots for sports, other than horse-riding boots; 
bottoms [clothing]; boxing shorts; boy shorts 
[underwear]; braces for clothing [suspenders]; 
bralettes; brassieres; breeches for wear; bucket caps; 
button-front aloha shirts; camisettes; camisoles; 
camouflage gloves; camouflage jackets; camouflage 
pants; camouflage shirts; camouflage vests; camp 
shirts; cap peaks; capelets; capes for use in salons 
and barber shops; capri pants; caps [headwear]; 
cargo pants; cashmere clothing; cassocks; chaps; 
chasubles; chefs' hats; children's and infants' cloth 
bibs; choir robes; cleats for attachment to sports 
shoes; cloth bibs for adult diners; cloth bibs for use 
by senior citizens or physically- or mentally-
challenged persons; clothing; clothing for girls; 
clothing for gymnastics; clothing for men, women and 
children; clothing for surfing; clothing for women; 
clothing, not being protective clothing, incorporating 
reflective or fluorescent elements or material; clothing 
of imitations of leather; clothing of leather; coats; 
collars [clothing]; collars for dresses; combinations 
[clothing]; corselets; corsets [underclothing]; 
costumes for use in children's dress up play; crew 
neck sweaters; crop tops; cuffs; cyclists' clothing; 
cyclists' jerseys; dance costumes; dance slippers; 
denims; detachable collars; dickies; disposable 
slippers; dress shields; dresses; dressing gowns; 
driving shoes; dry suits; ear muffs [clothing]; 
earbands [clothing]; esparto shoes or sandals; 
fascinator hats; figure skating clothing; fishing shirts; 
fishing vests; fittings of metal for footwear; fittings of 
metal for shoes and boots; fleece vests; flight suits; 
foam pedicure slippers; folk costumes [clothing]; 
football shoes; footmuffs, not electrically heated; 
footwear; footwear and headgear for men, women 
and children; footwear for babies; footwear for 
snowboarding; footwear, other than boots for sports; 
footwear uppers; formal wear; foul weather gear; 
foulards [clothing articles]; frock coats; fur cloaks; fur 
stoles; furs [clothing]; gabardines [clothing]; 
galoshes; garters; gauchos; girdles; gloves [clothing]; 
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golf pants, shirts and skirts; golf shorts; golf skirts; 
golf spikes; g-strings; gussets for bathing suits [parts 
of clothing]; gussets for footlets [parts of clothing]; 
gussets for leotards [parts of clothing]; gussets for 
stockings [parts of clothing]; gussets for tights [parts 
of clothing]; gussets for underwear [parts of clothing]; 
gussets [parts of clothing]; gym boots; gymnastic 
shoes; half-boots; hat frames [skeletons]; hats; hats 
and caps; hats for infants, babies, toddlers and 
children; hawaiian shirts; headbands [clothing]; 
headgear for wear; heel inserts; heelpieces for 
footwear; heelpieces for stockings; heels; heels and 
heelpieces for boots and shoes; hoods [clothing]; 
hosiery; hunting jackets; hunting pants; hunting 
shirts; hunting vests; infants' shoes and boots; inner 
soles; jacket liners; jackets [clothing]; jerseys 
[clothing]; jumper dresses; khakis [clothing]; knee 
warmers [clothing]; knickers; knit jackets; knitted 
gloves; knitwear [clothing]; knot caps; lace boots; 
layettes [clothing]; leather or imitation leather 
clothing; leggings [leg warmers]; leggings [trousers]; 
light-reflecting coats; light-reflecting jackets; liveries; 
long-sleeved shirts; long-sleeved t-shirts; lounge 
pants; maillots [hosiery]; maniples; mantillas; 
masquerade costumes; maternity bands [clothing]; 
maternity lingerie; maternity sleepwear; men's dress 
socks; men's underwear; miniskirts; miters [hats]; 
mittens; mock turtleneck shirts; mock turtleneck 
sweaters; mock turtleneck tops; moisture-wicking 
sports bras; moisture-wicking sports pants; moisture-
wicking sports shirts; money belts [clothing]; 
motorcycle rain suits; motorcyclists' clothing; 
motorists' clothing; mountaineering shoes; muffs 
[clothing]; mukluks; muscle shirts; muu muus; neck 
scarves [mufflers]; neckties; non-disposable cloth 
training pants; non-japanese style outerclothing; non-
slipping devices for footwear; nurse dresses; nurse 
overalls; nurse pants; one piece coveralls; 
outerclothing; overalls; overcoats; padded jackets; 
padded pants for athletic use; padded shirts for 
athletic use; padded shorts for athletic use; pajama 
bottoms; pajamas (am.); pants; paper aprons; paper 
clothing; paper hats [clothing]; paper shoes used 
when going through metal detectors to keep feet and 
socks clean; paraments [clothing]; parkas; pedicure 
sandals; pedicure slippers; pelerines; pelisses; 
petticoats; petti-pants; plastic aprons; plastic baby 
bibs; plastic pants; playsuits; pocket squares; 
pockets for clothing; polo knit tops; ponchos; pram 
suits; pregnancy smocks; pullovers; quilted vests; 
rain slickers; rain suits; rash guards; ready-made 
clothing; ready-made linings [parts of clothing]; 
replica football shirts, shorts and socks [american 
football]; replica soccer shirts, shorts and socks; 
reversible jackets; ruanas; rubber fishing boots; 
rubber soles; sailor suits; sandals; saris; sarongs; 
sashes for wear; scarfs; shampoo capes; shawls; 
shell jackets; shifts [clothing]; shirt fronts; shirt yokes; 
shirts; shirts for infants, babies, toddlers and children; 
shoe inserts for non-orthopaedic purposes; shoe 
straps; shoes; shoes and boots, other than parts 
thereof such as shoe dowels, shoe pegs, tongues or 
pullstraps for shoes and boots, hobnails and 
protective metal fittings for shoes; short sets 
[clothing]; shortalls; short-sleeve shirts; short-sleeved 
t-shirts; shower caps; silk clothing; singlets; skating 
outfits; ski balaclavas; ski boots; ski gloves; skirts; 
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 Owners

Name: ALBUQUERQUE & FREITAS, S.A.

Address: AVENIDA LUIS MARTINS Nº 330, P-3500-719 
VISEU, Portugal

(Portugal Anonime Societe)

skorts; skull caps; sleep masks; sleeveless jackets; 
sliding shorts; slippers; slips [undergarments]; snow 
pants; snowboard gloves; snowboard jackets; 
snowboard mittens; snowboard pants; soccer bibs; 
sock suspenders; socks; soles for footwear; spats; 
sports bras; sports caps and hats; sports shoes; 
sports singlets; sports vests; stocking suspenders; 
stockings; straps for brassieres; stretch pants; studs 
for football boots; stuff jackets [clothing]; suits; 
sundresses; sunsuits; swaddling clothes; sweat-
absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing 
[underwear]; sweaters; sweatsocks; tams; tap pants; 
tap shoes; teddies [undergarments]; tee-shirts; 
thermal headgear; thermal socks; thobes [traditional 
robes]; tights; tips for footwear; toboggan hats, pants 
and caps; toe boxes; toe caps [parts of footwear]; toe 
straps for japanese style sandals [zori]; togas; top 
hats; tops [clothing]; toques; track jackets; traditional 
japanese clothing; travel clothing contained in a 
package comprising reversible jackets, pants, skirts, 
tops and a belt or scarf; triathlon clothing; trouser 
straps; trousers; tube tops; tuques; turbans; 
turtleneck shirts; underarm gussets [parts of 
clothing]; underpants; underwear; uniforms; uniforms 
for combat sports; union suits; valenki [felted boots]; 
veils [clothing]; vested suits; vests; visors [headwear]; 
volleyball jerseys; waist cinchers; water socks; 
waterproof boots for fishing; waterproof clothing; 
weather-resistant outerclothing; welts for footwear; 
wet suit gloves; wet suits for water-skiing; wimples; 
wind pants; wind shirts; wind suits; winter gloves; 
wooden bodies for japanese style clogs; wooden 
shoes; wooden supports for japanese style clogs; 
woollen clothing; woollen tights; work boots; work 
zoot suits.
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Trade Mark No. 283231 מספר סימן

Application Date 23/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289114 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized word "LANWOO".

 Owners

Name: Qingdao Shengshi Kaixuan Industrial Co., Ltd.

Address: Room 0301, West coast of Qingdao Export 
processing zone, 200127 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.
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Trade Mark No. 283237 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289145 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty products; non-medicated face cream; skin 
conditioners; mineral water sprays for cosmetic 
purposes; mouth rinses, not for medical use; 
cosmetics; cosmetics in the form of gels; beauty care 
products; facial care products (cosmetic); 
moisturizers (cosmetics); non-medicated creams; 
skin care products (cosmetic); water for cosmetic 
use.

Class: 5 סוג: 5

Skin care products (medicated); calamine lotion; 
medicated creams for skin; medicated facial care 
preparations; moisturising gels (pharmaceutical); 
moisturizers (pharmaceutical); mouth rinses for 
medical purposes; bottled water for medical 
purposes.

Class: 32 סוג: 32

Bottled water (not for medical purposes); non-
alcoholic beverages; drinking water; mineral water 
(beverages); natural water (not for medical 
purposes); spring water (beverages), other than for 
medical purposes; still water (not for medical 
purposes).

Class: 35 סוג: 35

Retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; department store retailing; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods from a retail outlet.

Class: 44 סוג: 44

Health spa services; medical spa services; beautician 
services; beauty salon services; beauty treatment 
services; manicuring; pedicurist services; personal 
care services (health, hygiene and beauty care); 
therapeutic treatment of the body; therapeutic 
treatment of the face.
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 Owners

Name: HYFLUX LTD

Address: 80 Bendemeer Road, Hyflux Innovation Centre, 
Singapore 339949, Singapore

(Singapore A Limited Company incorporated in 
Singapore)
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Trade Mark No. 283252 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289274 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

Address: 255, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, Republic of 
Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services for electric lighting apparatus 
(fixtures); sales arranging of semi-processed artificial 
resins or plastic; wholesale services for industrial 
chemicals; wholesale services for furniture; 
wholesale services for bed clothes; wholesale 
services for footwear; wholesale services for clothing; 
wholesale services for car seat; wholesale services 
for automobile headrest; wholesale services for 
industrial adhesives; wholesale services for building 
sealant; wholesale services for building elastomer; 
wholesale services for heat insulating materials for 
buildings; wholesale services for interior and exterior 
materials (architecture or building); advertising and 
commercial information services via the internet;  
wholesale services for transparent and pigmented 
coatings in the form of paints; wholesale services for 
building polyurethane foam (adhesive).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 4120150028782 דרום קוריאה, 18/06/2015, מספר 4120150028782

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 283256 מספר סימן

Application Date 02/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289347 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and chemical substances for use in food 
and beverage industries; chemical additives for use 
in the manufacture of food and beverages, including 
flavoring agents, flavor enhancers, acidulants, pH-
regulators, emulsifiers, preservatives, antioxidants, 
thickeners, gelling agents, anti-caking agents, gluten 
and artificial sweeteners; proteins in the nature of 
additives for food and beverages for use in the 
industrial manufacture of food and beverages.

Class: 2 סוג: 2

Colorants for food and beverages for use in the 
industrial manufacture of food and beverages.

Class: 3 סוג: 3

Flavors and flavoring agents prepared from essential 
oils for use in the industrial manufacture of food and 
beverages; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations.

Class: 5 סוג: 5

Vitamins, trace elements and minerals in the nature 
of additives for food and beverages; dietetic and 
dietary supplements; all aforementioned goods for 
use in the industrial manufacture of food and 
beverages; disinfectants.

Class: 29 סוג: 29

Shortenings; butter and butter substitutes; margarine 
and margarine substitutes; cocoa butter and cocoa 
butter substitutes; cocoa mass; fruit concentrates and 
fruit pulps; natural food and beverage additives 
included in this class on the basis of meat, fish, 
poultry, game, fruits, vegetables, eggs, milk, fats and 
oils; all aforementioned goods for use in the industrial 
manufacture of food and beverages.

Class: 30 סוג: 30

Ice for refreshment; starch for food; flavors and 
flavoring agents (except essential oils); natural food 
and beverage additives included in this class on the 
basis of coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, corn, 
cereals; natural sweeteners; all aforementioned 
goods for use in the industrial manufacture of food 
and beverages.

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

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

Name: IPS-Ingredis International AG

Address: Langgasse 51, CH-6340 Baar, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Switzerland, 04/05/2015, No. 675170 שוויץ, 04/05/2015, מספר 675170

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 283261 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ligo-Electric SA

Address: Ponte Laveggio, CH-6853 Ligornetto, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric lighting apparatus for household purposes; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying and ventilating, namely, hair 
driers, bread toasters, electric coffee machines

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying and ventilating, 
including driers, bread toasters, electric coffee 
machines.

Class: 21 סוג: 21

Electric toothbrushes, hair brushes and combs.

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

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

Switzerland, 11/09/2015, No. 681456 שוויץ, 11/09/2015, מספר 681456

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21
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Trade Mark No. 283272 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289537 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple, blue and white.

 Owners

Name: DAVALOR SALUD, S.L.

Address: Parque Empresarial la Estrella, Calle Berroa, 19 
Oficina 209, E-31192 TAJONAR (NAVARRA), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video game programs; video game software; virtual 
reality software; software for use in the field of health; 
audiovisual apparatus.

Class: 10 סוג: 10

Ophthalmological instruments; diagnostic instruments 
for ophthalmology; diagnostic apparatus for medical 
use; medical instruments for therapy; scanning 
machines for medical use.

Class: 44 סוג: 44

Ophthalmology services; 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)

European Union, 26/06/2015, No. 014293567 האיחוד האירופי, 26/06/2015, מספר 014293567

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 29431/01/2018



Trade Mark No. 283273 מספר סימן

Application Date 03/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289548 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles; automobiles and structural parts 
therefor; safety seats for children for automobiles; 
seat covers for automobiles; soft tops for 
automobiles; ski racks for automobiles; ski carriers 
for automobiles; suspensions; airbags; safety devices 
for automobiles; antilock braking systems for 
automobiles (ABS); anti-theft locks for use on 
automobiles steering wheels; sunblind for 
automobiles; sunroofs for automobiles; interior trim 
for automobiles; glove boxes for automobiles; cigar 
lighters for automobiles; engines for automobiles; 
drive belts for automobiles; fuel tanks for 
automobiles; gearboxes for automobiles; gear lever 
knobs for motor cars; chassis; wheel suspensions; 
suspension struts; suspension systems for motor 
cars; shock absorbing springs; shock absorbers; coil 
springs; suspension spring struts; steering wheels; 
steering racks; transmissions; differential gears; drive 
shafts; trailing arms; clutches for automobiles; axles; 
body shells; doors; roof panels for motor cars; motor 
car hood; trunk lids; fenders; roll cages; door 
handles; side mirrors; rear view mirrors; front and 
rear bumpers; front and rear bumper covers; side 
panels; wheel arch covers; automotive windshield 
shade screens; wind deflectors; windshields; spoilers; 
aerodynamic wings for automobiles; body kits 
comprised of external structural parts of automobiles; 
motor car power locks; air pumps of automobiles; 
brakes for motor cars; brake pads for motor cars; 
brake disks; brake gaskets for motor cars; brake 
ventilation for motor cars; brake sensors for motor 
cars; brake air ducts for motor cars; brake pipes for 
motor cars; braking hydraulic units for motor cars; 
gas pedals; brake pedals; clutch pedals; wheels; 
alloy wheel rims; lug nuts for vehicle wheels; car 
wheel spacers; car wheel carriers; wheel hubs; tire 
valves for vehicle tires; vehicle seats; safety belts for 
motor cars;  all the aforesaid goods being parts of 
vehicles.

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

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

European Union, 22/09/2015, No. 014582985 האיחוד האירופי, 22/09/2015, מספר 014582985

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 29531/01/2018



 Owners

Name: MASERATI S.P.A.

Address: Via Ciro Menotti, 322, I-41100 MODENA, Italy

(Italy Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 29631/01/2018



Trade Mark No. 283286 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289656 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software, namely, computer 
software for use in connection with three-dimensional 
(3D) printing; downloadable computer software, 
namely, extensible application programmer interface 
software for use in connection with three-dimensional 
(3D) printing; downloadable computer software, 
namely, computer software for use in development of 
3D models and applications for use in printing of 
three-dimensional (3D) objects; 3D printing computer 
software platform, namely, extensible software 
application programming interfaces and development 
tools for 3D modeling and delivery of design data.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in connection with three-dimensional 
(3D) printing; providing temporary use of on-line non-
downloadable software development tools; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 3D 
printing computer software platform, namely, 
extensible software application programming 
interfaces, development tools for 3D modeling and 
delivery of design 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., 09/07/2015, No. 86688736 ארה"ב, 09/07/2015, מספר 86688736

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 29731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a three dimensional shape 
formed by a continuous wide line appearing next to 
the word "SPARK".

 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael CA 94903, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 29831/01/2018



Trade Mark No. 283287 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289662 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIAMEN KINGDOMWAY GROUP COMPANY

Address: Haicang Xinyang Industry Zone, Xiamen, 
361022 Fujian, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Greases for veterinary purposes; medicines for 
veterinary purposes; veterinary preparations; amino 
acids for veterinary purposes; enzymes for veterinary 
purposes; lotions for veterinary purposes; animal 
feed supplements for veterinary purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; vitamin 
preparations.

ט"ו שבט תשע"ח - 29931/01/2018



Trade Mark No. 283294 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289764 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 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

Cosmetic preparations; cosmetics; cosmetics and 
make-up; eye liner; eye make-up; eye shadow; eye 
shadows; eye-shadow; eyeliner; eyeliners; 
eyeshadow; eyeshadows.

ט"ו שבט תשע"ח - 30031/01/2018



Trade Mark No. 283297 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289812 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the design and stylized wording 
"3CS"; the design consists of a ring with three waved 
lines crossing the ring; the wording "3CS" is in the 
bottom of the ring.

 Owners

Name: Cao Dianxiu

Address: No 34 Shengping Road,Licang District, Qingdao 
City, Shandong Province, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Biological preparations for veterinary purposes; by 
products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; chemical preparations for medical 
purposes; stem cells for medical purposes; biological 
tissue cultures for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cultures of 
microorganisms for medical and veterinary use; 
dietetic foods adapted for medical purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 30131/01/2018



Trade Mark No. 283313 מספר סימן

Application Date 28/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289912 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Med-Tronik GmbH Forschung und 
Entwicklung medizinisch-biophysikalischer Geräte

Address: Daimlerstr. 2-4, 77948 Friesenheim, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus and instruments for diagnosis and 
therapy.

ט"ו שבט תשע"ח - 30231/01/2018



Trade Mark No. 283314 מספר סימן

Application Date 28/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1289913 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Med-Tronik GmbH Forschung und 
Entwicklung medizinisch-biophysikalischer Geräte

Address: Daimlerstr. 2-4, 77948 Friesenheim, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus and instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 30331/01/2018



Trade Mark No. 283322 מספר סימן

Application Date 21/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0962925 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.

Address: Pulac bb, HR-51000 Rijeka, Croatia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicinal herbs, medicinal tea, medicinal mud, 
medicinal roots, chemical reagents for medical 
purposes, hygienic products for medical use.

ט"ו שבט תשע"ח - 30431/01/2018



Trade Mark No. 283324 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1011094 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, white, blue.

 Owners

Name: SPORTS WAREHOUSE GmbH

Address: Schutterstr. 24, 77746 Schutterwald, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sportswear; footwear 
for sports; tennis wear; footwear for tennis.

Class: 28 סוג: 28

Tennis gear, as far as included in this class; tennis 
equipment, especially nets, handle sticks, strings, 
bounds, over grips, indication devices for sports 
fields; tennis rackets; tennis balls; tennis bags; knee, 
ankle, elbow and wrist pads for athletic use.

Class: 35 סוג: 35

Retail services and retail mail order services for 
convenience goods, namely in the field of clothing, 
footwear, headgear, sportswear, footwear for sport, 
tenniswear, footwear for tennis, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, tennis 
gear, tennis equipment, especially nets, handle 
sticks, strings, bounds, over grips, indication devices 
for sports fields, bags and sacks for sporting goods, 
tennis rackets, tennis balls, tennis bags, knee, ankle, 
elbow and wrist pads for athletic use, videos, books, 
sunglasses, calendars, watches, flavoured waters, 
mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, wellness drinks, energy bars, 
electrolyte drink tabs, orthopaedic articles; 
advertising by mail order; presentation of goods on 
commercial media for retail purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 30531/01/2018



SCOOP

Trade Mark No. 283395 מספר סימן

Application Date 03/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Euroline Production 2016 Ltd שם: יורוליין ייצור 2016 בע"מ

Address: 12 Hamasor, Tiberias, Israel כתובת : המשור 12, טבריה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

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

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft deinks; beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages; all included in class 32.

משקאות קלים; בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא 
כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים 

ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 30631/01/2018



HTC 10

Trade Mark No. 283417 מספר סימן

Application Date 06/03/2016 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 phones, smartphones, wireless phones, 
wireless devices, portable computers and personal 
digital assistants, computer hardware and software 
for mobile, portable and wireless devices; user 
interface software; computer hardware and software 
for user interfacing, telecommunications and 
telecommunications services; computer hardware 
and software for transmitting and receiving voice, 
image, data, audio, video and multimedia content; 
wireless modems; headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, cradles, 
mounts, face plates, batteries, power adaptors, 
chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers, leather pouches for mobile phones.

טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, טלפונים סלולריים, מכשירים 
סלולריים, מחשבים ניידים וסייענים אישיים דיגיטליים, חומרה 
ותוכנה עבור התקנים ניידים, ניידים ואלחוטיים; תוכנת ממשק 
המשתמש; מחשב חומרה ותוכנה עבור התממשקות משתמש, 

תקשורת ושירותי תקשורת; מחשב חומרה ותוכנה עבור 
העברה וקבלת קול, תמונה, נתונים, אודיו, וידאו ותוכן

מולטימדיה; מודמים אלחוטיים; אוזניות, אוזניות עם פונקציית 
תמסורת אלחוטית, כבלי חיבור, עריסות לטלפונים ולמכשירים 
סלולריים, תושבות לטלפונים ניידים, צלחות התקנה, סוללות, 
מתאמי חשמל, מטענים, כיסויים לטלפונים ניידים, מטענים 
לרכב, תושבות לרכב לטלפונים ניידים, שלט רחוק, מקלדות, 

מיקרופונים, רמקולים, נרתיקים מעור לטלפונים
ניידים.                                                                           
                                                                                    

                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 30731/01/2018



Trade Mark No. 283434 מספר סימן

Application Date 04/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290094 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Closet Clothing Co. Ltd

Address: Unit 1,Ground Floor, 36-40 Copperfield Road, 
London E3 4RR, United Kingdom

(United Kingdom UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, not including sports clothing, fitness 
clothing or gymnastic 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)

United Kingdom, 25/06/2015, No. 014291074 ממלכה מאוחדת, 25/06/2015, מספר 014291074

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 30831/01/2018



Trade Mark No. 283437 מספר סימן

Application Date 19/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290144 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 30931/01/2018



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headwear; motorists' clothing; top 
hats; footwear; gabardines [clothing]; bath sandals; 
bath slippers; girdles; stockings; sweat-absorbent 
stockings; heelpieces for stockings; berets; wimples; 
boas [necklets]; caps [headwear]; hosiery; boots; 
half-boots; suspenders/braces for clothing 
[suspenders]; lace boots; collars [clothing]; neck 
scarves [mufflers]/mufflers [neck scarves]/neck scarfs 
[mufflers]; camisoles; boxer shorts; skull caps 
bodices [lingerie]; underwear/underclothing; hoods 
[clothing]; hat frames [skeletons]; cap peaks; belts 
[clothing]; shawls; dressing gowns; sweaters/jumpers 
[pullovers]/pullovers; socks; sock suspenders; 
garters; stocking suspenders; boot uppers; inner 
soles; shirts; shirt fronts; short-sleeve shirts; clothing; 
hats; headgear for wear; fittings of metal for footwear; 
furs [clothing]; detachable collars; tights; 
combinations [clothing]; sweat-absorbent 
underclothing/sweat-absorbent; underwear; 
corselets; suits; ready-made clothing;  pants 
[clothing]; ear muffs [clothing]; neckties; footwear 
uppers; spats/gaiters; breeches for wear; 
trousers/pants (Am.); cyclists; clothing; outerclothing; 
gloves [clothing]; ready-made linings [parts of 
clothing]; scarves/scarfs; sashes for wear; knitwear 
[clothing]; shirt yokes; esparto shoes or sandals; fur 
stoles; top hats; gabardines [clothing]; corsets 
[underclothing]; girdles; galoshes/galoshes; 
waistcoats/vests; trouser straps/gaiter straps; 
wimples; gymnastic shoes; coats; waterproof 
clothing; leggings [leg warmers]/leg warmers; jerseys 
[clothing]; suspenders/braces for clothing 
[suspenders]; skirts; layettes [clothing]; liveries; 
sports jerseys; cuffs/wristbands [clothing]; aprons 
[clothing]; muffs [clothing]; mittens; slippers; 
pelerines; pelisses; beach clothes; beach shoes; 
pockets for clothing; pyjamas/pajamas (Am.); 
dresses; sandals; underpants; brassieres; 
overcoats/topcoats; togas; stuff jackets [clothing]; 
jackets [clothing]; paper clothing; veils [clothing]; 
bathing trunks/bathing drawers; bathing 
suits/swimsuits; bath robes; soles for footwear; 
shoes; heels; sports shoes; boots for sports; 
headbands [clothing]; parkas; petticoats; slips 
[undergarments]; teddies [undergarments]; bandanas 
[neckerchiefs]; clothing for gymnastics; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; mantillas; 
masquerade costumes; saris; tee-shirts; turbans; 
ascots; money belts [clothing]; pocket squares; sleep 
masks; skorts; ponchos; sarongs; leggings [trousers]; 
jumper dresses/pinafore dresses.

ט"ו שבט תשע"ח - 31031/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Rose and black.

 Owners

Name: Tresor d.o.o.

Address: Iztokova ulica 22, SI-5000 Nova Gorica, 
Slovenia

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; dissemination of 
advertising matter; demonstration of goods; direct 
mail advertising; distribution of samples; publication 
of publicity texts; advertising/publicity; public relations 
[consumer advice shop]; television advertising; 
modelling for advertising or sales promotion; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; rental of advertising space; 
sales promotion for others; secretarial services; 
advertising by mail order; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; on-line 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media, news 
clipping services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; administrative processing of 
purchase orders; writing of publicity texts; layout 
services for advertising purposes; organization of 
fashion shows for promotional purposes; production 
of advertising films; marketing; telemarketing 
services.

Class: 38 סוג: 38

Message sending; television broadcasting; news 
agencies/wire service; cable television broadcasting; 
communications by cellular phones; communications 
by computer terminals; computer aided transmission 
of messages and images; electronic mail; satellite 
transmission; electronic bulletin board services; 
telecommunications services]; telecommunications 
routing and junction services; teleconferencing 
services; rental of access time to global computer 
networks; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing Internet chatrooms; 
transmission of greeting cards online; transmission of 
digital files, wireless broadcasting.

ט"ו שבט תשע"ח - 31131/01/2018



Trade Mark No. 283455 מספר סימן

Application Date 07/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290363 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Probiotics International Limited

Address: Lopen Head, Somerset TA13 5JH, United 
Kingdom

(England and Wales Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bacterial cultures and preparations other than for 
medical or veterinary use; bacterial cultures for 
addition to food products; bacteria for use in food 
manufacture; bacterial preparations for use in 
agriculture; bacterial preparations for use in 
aquaculture; all being related to probiotic bacterial 
formulations.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional and dietetic products; vitamins, minerals 
and mineral salts; nutritional, food and health food 
supplements; bacterial preparations for medical and 
veterinary use; microbial preparations, probiotic 
bacterial formulations and supplements; cultures of 
microorganisms for medical and veterinary use; 
dietary supplements for human consumption; feed 
supplements for veterinary purposes; all being 
related to probiotic bacterial formulations and 
supplements.

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

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

United Kingdom, 06/03/2015, No. uk00003097945 uk00003097945 ממלכה מאוחדת, 06/03/2015, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 31231/01/2018



Trade Mark No. 283457 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290414 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists a stylized word "XIRO".

 Owners

Name: Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Address: No. 22, Jinxiu East Road,Kengzi Jiedao, 
Pingshan New District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vehicle radios; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; mobile telephones; 
camcorders; monitoring apparatus, electric; cameras 
[photography]; batteries, electric.

Class: 12 סוג: 12

Unmanned vehicles; air vehicles; aeroplanes; 
aeronautical apparatus, machines and appliances; 
amphibious airplanes; aircraft; unmanned aerial 
vehicles; remote control vehicles, other than toys; 
screw-propellers.

Class: 18 סוג: 18

Rucksacks; bags for sports; travelling trunks; 
handbags; trunks [luggage]; bags; leather laces; fur; 
canes; umbrellas.

Class: 28 סוג: 28

Model aeroplane materials; radio-controlled aircraft; 
games; apparatus for games; controllers for game 
consoles; unmanned radio-controlled planes; toys; 
intelligent toys; toy models; controllers for unmanned 
radio-controlled planes.

ט"ו שבט תשע"ח - 31331/01/2018



Trade Mark No. 283469 מספר סימן

Application Date 27/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tillotts Pharma AG

Address: Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely for the 
diagnosis, prevention and/or treatment of 
gastrointestinal disorders and conditions; 
pharmaceutical preparation for the treatment of 
inflammation; pharmaceutical preparations containing 
glucocorticoid steroids; dietetic substances adapted 
for medical use, in particular for the diagnosis, 
prevention and/or treatment of gastrointestinal 
disorders and conditions.

ט"ו שבט תשע"ח - 31431/01/2018



Trade Mark No. 283477 מספר סימן

Application Date 07/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Probiotics International Limited

Address: Lopen Head, Somerset TA13 5JH, United 
Kingdom

(England and Wales Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bacterial cultures and preparations other than for 
medical or veterinary use; bacterial cultures for 
addition to food products; bacteria for use in food 
manufacture; bacterial preparations for use in 
agriculture; bacterial preparations for use in 
aquaculture; all being related to probiotic bacterial 
formulations.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional and dietetic products; vitamins, minerals 
and mineral salts; nutritional, food and health food 
supplements; bacterial preparations for medical and 
veterinary use; microbial preparations, probiotic 
bacterial formulations and supplements; cultures of 
microorganisms for medical and veterinary use; 
dietary supplements for human consumption; feed 
supplements for veterinary purposes; all being 
related to probiotic bacterial formulations and 
supplements.

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

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

United Kingdom, 06/03/2015, No. uk00003097948 uk00003097948 ממלכה מאוחדת, 06/03/2015, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 31531/01/2018



Trade Mark No. 283478 מספר סימן

Application Date 27/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290624 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chordify Holding B.V.

Address: Boterdiep 63, NL-9712 LK Groningen, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and instruction regarding music and 
dance; education in the field of sport, languages, film 
and music; providing digital music [not downloadable] 
from the internet; information in the field of music; 
education in the field of music.

ט"ו שבט תשע"ח - 31631/01/2018



Trade Mark No. 283480 מספר סימן

Application Date 17/07/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290635 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases, belt clips, charging devices, cables, and 
storage and memory devices for mobile phones, 
smart phones, handheld computers, tablets, radios, 
range finders, electro-optical devices, radio frequency 
identification devices, near field communications 
devices.

Class: 13 סוג: 13

Component parts for firearms; magazines for 
weapons; firearm accessories, namely holsters, 
magazine carriers, ammunition carriers, pouches and 
gun belts; tools for firearms, namely, gauges, 
cleaning implements, punches, drifts, and rods.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags and cases, namely 
backpacks, messenger bags, handbags, satchels, 
briefcases, pouches, and totes; luggage; wallets; dog 
leashes; dog collars; neckwear for dogs.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, short sleeve shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hoodies, hats, 
baseball caps, sports caps, beanies; clothing, namely 
outerwear in the nature of coats and jackets, 
headwear, and handwear in the nature of gloves; 
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)

U.S.A., 20/01/2015, No. 86508850 ארה"ב, 20/01/2015, מספר 86508850

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 31731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a three-pronged shape, the top 
prong of which is rectangular in shape, and the two 
side prongs are shaped like the cutting edge of a 
hatchet, the shape being surrounded by a circle, both 
the shape and circle being in inverse color and 
centered over a rounded equilateral triangle; the 
word "core" appears beneath the triangle shape.

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 8226 Bee Caves Road, Austin TX 78746, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 13 סוג: 13

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 31831/01/2018



Trade Mark No. 283494 מספר סימן

Application Date 21/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290730 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Acaricides; aconitine; alkaloids for medical purposes; 
alginates for pharmaceutical purposes; alginate 
dietary supplements; algicides; aldehydes for 
pharmaceutical purposes; amino acids for veterinary 
purposes; amino acids for medical purposes; 
analgesics; anaesthetics; antibiotics; appetite 
suppressants for medical purposes; first-aid boxes, 
filled; aluminium acetate for pharmaceutical 
purposes; acetates for pharmaceutical purposes; 
cotton for medical purposes; tonics [medicines]; 
germicides; bacterial poisons; bacterial preparations 
for medical and veterinary use; bacteriological 
preparations for medical and veterinary use; balms 
for medical purposes; balsamic preparations for 
medical purposes; aseptic cotton; tobacco-free 
cigarettes for medical purposes; bandages for 
dressings; albumin dietary supplements; albuminous 
preparations for medical purposes; albuminous 
foodstuffs for medical purposes; biological tissue 
cultures for veterinary purposes; biological tissue 
cultures for medical purposes; biological preparations 
for veterinary purposes; biological preparations for 
medical purposes; biocides; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; flaxseed meal for 
pharmaceutical purposes / linseed meal for 
pharmaceutical purposes; meal for pharmaceutical 
purposes;  bromine for pharmaceutical purposes; 
bronchodilating preparations; vaginal washes; 
petroleum jelly for medical purposes; vaccines; 
wadding for medical purposes; cotton sticks for 
medical purposes; cotton swabs for medical 
purposes; absorbent cotton; veterinary preparations; 
decoctions for pharmaceutical purposes; tartar for 
pharmaceutical purposes; vitamin preparations; 
mineral waters for medical purposes; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; dietary fibre; 
charcoal for pharmaceutical purposes; gases for 

ט"ו שבט תשע"ח - 31931/01/2018



medical purposes; gallic acid for pharmaceutical 
purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; 
hematogen; haemoglobin; herbicides; preparations 
for destroying noxious plants; weedkillers; panty 
liners [sanitary]; menstruation knickers; sanitary 
knickers; sanitary panties; menstruation bandages; 
sanitary pads; sanitary napkins; sanitary towels; 
menstruation tampons; sanitary tampons; hydrastine; 
hydrastinine; mustard for pharmaceutical purposes; 
mustard oil for medical purposes; mustard plasters; 
anthelmintics; glycerine for medical purposes; 
glycerophosphates; glucose for medical purposes; 
hormones for medical purposes; mud for baths; 
medicinal sediment [mud]; rubber for dental 
purposes; gum for medical purposes; gamboge for 
medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] balsam for 
medical purposes; disinfectants; disinfectants for 
hygiene purposes; disinfectants for chemical toilets; 
deodorants for clothing and textiles; deodorants, 
other than for human beings or for animals; 
detergents for medical purposes; digitalin; diagnostic 
preparations for veterinary purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; diastase for 
medical purposes; dietary supplements for animals; 
glucose dietary supplements; flaxseed dietary 
supplements; linseed dietary supplements; flaxseed 
oil dietary supplements; linseed oil dietary 
supplements; royal jelly dietary supplements; pollen 
dietary supplements; propolis dietary supplements; 
wheat germ dietary supplements; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; dietetic foods adapted for 
medical purposes; yeast for pharmaceutical 
purposes; yeast dietary supplements; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; extracts of hops for 
pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical 
preparations]; esters for pharmaceutical purposes; 
cellulose esters for pharmaceutical purposes; ethers 
for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for 
pharmaceutical purposes; gelatine for medical 
purposes; milking grease; greases for veterinary 
purposes; greases for medical purposes; jujube, 
medicated; chewing gum for medical purposes; 
articles for headache; nervines; sedatives; 
tranquillizers; personal sexual lubricants; dental 
amalgams; dental amalgams of gold; dental mastics; 
dental cements; isotopes for medical purposes; 
adjuvants for medical purposes; reagent paper for 
medical or veterinary purposes; insecticides; irish 
moss for medical purposes; caustic pencils; caustics 
for pharmaceutical purposes; iodine for 
pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical 
purposes; iodoform; casein dietary supplements; 
calomel; camphor for medical purposes; camphor oil 
for medical purposes; capsules for medicines; 
carbolineum [parasiticide]; castor oil for medical 
purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
quassia for medical purposes; quebracho for medical 
purposes; oxygen for medical purposes; acids for 
pharmaceutical purposes; oxygen baths; bone 
cement for surgical and orthopaedic purposes; 
adhesives for dentures; fly catching adhesives; fly 
glue; cocaine; collodion for pharmaceutical purposes; 
compresses; condurango bark for medical purposes; 
angostura bark for medical purposes; cedar wood for 

ט"ו שבט תשע"ח - 32031/01/2018



use as an insect repellent; mangrove bark for 
pharmaceutical purposes; barks for pharmaceutical 
purposes; cinchona for medical purposes; quinquina 
for medical purposes; rhubarb roots for 
pharmaceutical purposes; lint for medical purposes; 
collyrium; cream of tartar for pharmaceutical 
purposes; creosote for pharmaceutical purposes; 
blood for medical purposes; depuratives; haemostatic 
pencils; hemostatic pencils; styptic preparations; dill 
oil for medical purposes; croton bark; starch for 
dietetic or pharmaceutical purposes; cultures of 
microorganisms for medical and veterinary use; 
preparations of microorganisms for medical and 
veterinary use; curare; dental lacquer; lactose for 
pharmaceutical purposes; milk sugar for 
pharmaceutical purposes; lecithin for medical 
purposes; lecithin dietary supplements; fly catching 
paper; adhesive bands for medical purposes; 
adhesive tapes for medical purposes; medicine 
cases, portable, filled; medicines for alleviating 
constipation; eyepatches for medical purposes; 
medical preparations for slimming purposes; drugs 
for medical purposes; medicines for veterinary 
purposes; remedies for perspiration; medicines for 
human purposes; medicines for dental purposes; 
medicinal roots; medicated animal feed; medicinal 
tea; medicinal herbs; remedies for foot perspiration; 
medicinal drinks; medicinal infusions; medicinal oils; 
medicinal hair growth preparations; liniments; 
liquorice for pharmaceutical purposes; dog lotions; 
lotions for veterinary purposes; lotions for 
pharmaceutical purposes; lupulin for pharmaceutical 
purposes; candy for medical purposes; flaxseed for 
pharmaceutical purposes; linseed for pharmaceutical 
purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; 
sunburn ointments; ointments for pharmaceutical 
purposes; frostbite salve for pharmaceutical 
purposes; gauze for dressings; teeth filling material; 
dental impression materials; royal jelly for 
pharmaceutical purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; menthol; milk of almonds 
for pharmaceutical purposes; dog washes; animal 
washes; cattle washes; myrobalan bark for 
pharmaceutical purposes; mineral food supplements; 
bunion pads; moleskin for medical purposes; lacteal 
flour for babies; milk ferments for pharmaceutical 
purposes; sea water for medicinal bathing; mint for 
pharmaceutical purposes; scapulars for surgical 
purposes; vesicants; narcotics; tincture of iodine; 
tinctures for medical purposes; fumigation 
preparations for medical purposes; fumigating 
pastilles; fumigating sticks; cachets for 
pharmaceutical purposes; wart pencils; headache 
pencils; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; 
opium; opodeldoc; rat poison; poisons; cooling 
sprays for medical purposes; air purifying 
preparations; stick liquorice for pharmaceutical 
purposes; pants, absorbent, for incontinents; paper 
for mustard plasters; paper for mustard poultices; 
mothproof paper; mothproofing paper; parasiticides; 
lozenges for pharmaceutical purposes; pastilles for 
pharmaceutical purposes; insect repellent incense; 
pectin for pharmaceutical purposes; babies' diapers 
[napkins]; babies' napkins [diapers]; diapers for 
incontinents; napkins for incontinents; pepsins for 
pharmaceutical purposes; peptones for 
pharmaceutical purposes; dressings, medical; pearl 

ט"ו שבט תשע"ח - 32131/01/2018



powder for medical purposes; hydrogen peroxide for 
medical purposes; pesticides; tanning pills; appetite 
suppressant pills; slimming pills; anti-oxidant pills; 
diapers for pets; babies' diaper-pants; babies' napkin-
pants [diaper-pants]; pyrethrum powder; blood 
plasma; adhesive plasters / sticking plasters; breast-
nursing pads; nutritional supplements; nutritive 
substances for microorganisms; bacteriological 
culture mediums; bouillons for bacteriological 
cultures; media for bacteriological cultures; pomades 
for medical purposes; powder of cantharides; 
porcelain for dental prostheses; laxatives; belts for 
sanitary napkins [towels]; haemorrhoid preparations; 
preparations for callouses; chilblain preparations; 
sunburn preparations for pharmaceutical purposes; 
corn remedies; preparations for reducing sexual 
activity; air deodorising preparations; mothproofing 
preparations; acne treatment preparations; 
preparations for destroying dry rot fungus; larvae 
exterminating preparations; preparations for 
destroying mice; fly destroying preparations; vermin 
destroying preparations; slug exterminating 
preparations; preparations for destroying noxious 
animals; preparations for the treatment of bums; 
opotherapy preparations; organotherapy 
preparations; mouthwashes for medical purposes; 
soil- sterilising preparations; bath preparations for 
medical purposes; aloe vera preparations for 
pharmaceutical purposes; preparations of lime for 
pharmaceutical purposes; preparations of trace 
elements for human and animal use; bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes; opiates; 
preparations to facilitate teething; eye-washes; 
poultices; chemical conductors for electrocardiograph 
electrodes; food for babies; by-products of the 
processing of cereals for dietetic or medical 
purposes; evacuants; purgatives; propolis for 
pharmaceutical purposes; protein dietary 
supplements; protein supplements for animals; 
asthmatic tea; febrifuges; chemical contraceptives; 
antiseptic cotton; antiseptics; corn rings for the feet; 
antiparasitic collars for animals; antiparasitic 
preparations;  anti-uric preparations; anticryptogamic 
preparations; leeches for medical purposes; radium 
for medical purposes; radioactive substances for 
medical purposes; diagnostic biomarker reagents for 
medical purposes; radiological contrast substances 
for medical purposes; insect repellents; repellents for 
dogs; digestives for pharmaceutical purposes; fish 
meal for pharmaceutical purposes; cod liver oil; ergot 
for pharmaceutical purposes; solutions for contact 
lenses; solutions for use with contact lenses; solvents 
for removing adhesive plasters; mercurial ointments; 
sarsaparilla for medical purposes; goulard water; 
lead water; suppositories; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; serotherapeutic medicines; 
siccatives [drying agents] for medical purposes; 
serums; syrups for pharmaceutical purposes; sulfur 
sticks [disinfectants]; soporifics; bicarbonate of soda 
for pharmaceutical purposes; bath salts for medical 
purposes; smelling salts; salts for mineral water 
baths; potassium salts for medical purposes; mineral 
water salts; salts for medical purposes; sodium salts 
for medical purposes; malt for pharmaceutical 
purposes; malted milk beverages for medical 
purposes; semen for artificial insemination; medicinal 
alcohol; alcohol for pharmaceutical purposes; alloys 

ט"ו שבט תשע"ח - 32231/01/2018



of precious metals for dental purposes; douching 
preparations for medical purposes; sterilising 
preparations; steroids; stem cells for veterinary 
purposes; stem cells for medical purposes; dental 
abrasives; strychnine; sulfonamides [medicines]; 
vulnerary sponges; therapeutic preparations for the 
bath; thermal water; turpentine for pharmaceutical 
purposes; thymol for pharmaceutical purposes; 
gentian for pharmaceutical purposes; smoking herbs 
for medical purposes; herbal teas for medicinal 
purposes; tobacco extracts [insecticides]; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; pharmaceutical 
preparations for skin care; phenol for pharmaceutical 
purposes; fennel for medical purposes; enzymes for 
veterinary purposes; enzymes for medical purposes; 
ferments for pharmaceutical purposes; enzyme 
dietary supplements; enzyme preparations for 
veterinary purposes; enzyme preparations for 
medical purposes; formic aldehyde for 
pharmaceutical purposes; molding wax for dentists; 
phosphates for pharmaceutical purposes; fungicides; 
chemical preparations to treat wheat blight [smut]; 
chemical preparations to treat wheat smut; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemico-
pharmaceutical preparations; chemical preparations 
for the diagnosis of pregnancy; vine disease treating 
chemicals; chemical preparations for veterinary 
purposes; chemical preparations for medical 
purposes; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; chemical preparations to treat mildew; 
chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; quinine for medical purposes; chinoline for 
medical purposes; surgical implants comprised of 
living tissues; surgical glues; surgical dressings; 
diabetic bread adapted for medical use; chloroform; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; 
cement for animal hooves; candy, medicated; sugar 
for medical purposes; contact lens cleaning 
preparations; jalap.

Class: 10 סוג: 10

Aerosol dispensers for medical purposes; obstetric 
apparatus; forceps; anaesthetic apparatus; 
anaesthetic masks; heart rate monitoring apparatus; 
apparatus for acne treatment; microdermabrasion 
apparatus; radiotherapy apparatus; body 
rehabilitation apparatus for medical purposes; 
apparatus and installations for the production of x-
rays, for medical purposes; hot air therapeutic 
apparatus; blood testing apparatus; apparatus for 
use in medical analysis; testing apparatus for medical 
purposes; apparatus for the treatment of deafness; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
apparatus for artificial respiration; bandages, elastic; 
cupping glasses; dental burs; vaginal syringes; cases 
fitted for medical instruments; obstetric apparatus for 
cattle; veterinary apparatus and instruments; 
orthopedic footwear; traction apparatus for medical 
purposes; castrating pincers; hot air vibrators for 
medical purposes; bed vibrators; vibromassage 
apparatus; basins for medical purposes; containers 
especially made for medical waste; artificial teeth; ear 
plugs [ear protection devices]; ear picks; galvanic 
belts for medical purposes; strait jackets; 
gastroscopes; haemocytometers; hemocytometers; 
hypogastric belts; plaster bandages for orthopaedic 
purposes; plaster bandages for orthopedic purposes; 
acupuncture needles; needles for medical purposes; 
suture needles; lice combs; hernia bandages; 

ט"ו שבט תשע"ח - 32331/01/2018



trusses; surgical sponges; defibrillators; mirrors for 
dentists; mirrors for surgeons; diagnostic apparatus 
for medical purposes; dialyzers; drainage tubes for 
medical purposes; radiology screens for medical 
purposes; stockings for varices; elastic stockings for 
surgical purposes; elastic stockings [surgery]; electric 
acupuncture instruments; electrodes for medical use; 
electrocardiographs; heating cushions [pads], 
electric, for medical purposes; heating cushions, 
electric, for medical purposes; heating pads, electric, 
for medical purposes; endoscopy cameras for 
medical purposes; clips, surgical; protection devices 
against x-rays, for medical purposes; probes for 
medical purposes; corn knives; dental apparatus and 
instruments; teething rings; dentures / sets of artificial 
teeth; sex toys; inhalers; injectors for medical 
purposes; incubators for babies; incubators for 
medical purposes; insufflators; cannulae; heart 
pacemakers; catheters; quartz lamps for medical 
purposes; catgut; feeding bottle valves; enema 
apparatus for medical purposes; compression 
garments; compressors [surgical]; corsets for medical 
purposes; droppers for medical purposes; dentists' 
armchairs; armchairs for medical or dental purposes; 
lasers for medical purposes; lamps for medical 
purposes; lancets; beds, specially made for medical 
purposes; medical apparatus and instruments; 
medical guidewires; intraocular prostheses [lenses] 
for surgical implantation; lenses [intraocular 
prostheses] for surgical implantation; spoons for 
administering medicine; love dolls [sex dolls]; 
massage apparatus; gloves for massage; masks for 
use by medical personnel; suture materials; uterine 
syringes; hydrostatic [water] beds for medical 
purposes; furniture especially made for medical 
purposes; crutches; douche bags; breast pumps; 
instrument cases for use by doctors; air mattresses, 
for medical purposes; air pillows for medical 
purposes; air cushions for medical purposes; tips for 
crutches for invalids; finger guards for medical 
purposes; thread, surgical; scissors for surgery; 
knives for surgical purposes; ambulance stretchers; 
stretchers, wheeled; fumigation apparatus for 
medical purposes; operating tables; walking frames 
for disabled persons; orthodontic appliances; 
orthopedic articles; knee bandages, orthopedic; 
orthopedic soles; orthopaedic [orthopedic] belts; 
ophthalmometers; ophthalmoscopes; gloves for 
medical purposes; pessaries; saws for surgical 
purposes; suspensory bandages; draw sheets for 
sick beds; hypodermic syringes; spittoons for medical 
purposes; babies' bottles; feeding bottles; dropper 
bottles for medical purposes; slings [supporting 
bandages]; bandages for joints, anatomical; 
supportive bandages; soporific pillows for insomnia; 
cushions for medical purposes; childbirth mattresses; 
pumps for medical purposes; receptacles for applying 
medicines; maternity belts; belts, electric, for medical 
purposes;  bracelets for medical purposes; anti-
rheumatism bracelets; anti-rheumatism rings.

ט"ו שבט תשע"ח - 32431/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, green, orange and dark green.

 Owners

Name: MANORYK PETRO ANDRIYOVYCH

Address: bul. Druzhby narodiv, 26/1, kv.11, Kiev 01103, 
Ukraine

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: KEREN MILLER IP

Address: 546 Hate`ena St., Bet El`azari, 7680300, Israel

שם: קרן מילר, עו"פ

כתובת : התאנה 546, בית אלעזרי, 7680300, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 32531/01/2018



Trade Mark No. 283502 מספר סימן

Application Date 23/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1290822 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for the recording, 
transmission, processing, storage and exchange of 
data, sound or images; computer software 
applications, downloadable; computer software for 
application and database integration; computer 
chipsets for use in transmitting data to and from a 
central processing unit; programs for encrypting and 
decrypting computer data; circuits for encrypting and 
decrypting computer data; computer communication 
interfaces; communication interface cards; 
communication interface modules; integrated circuits; 
integrated circuit chips; micro-circuits; printed circuits; 
electronic labels; chip cards; memory cards; 
electronic payment cards and readers for electronic 
labels; access control cards; apparatus and 
instruments for controlling access and the 
identification and authentication of people and goods; 
remote control apparatus; chip card readers; 
electronic and online manuals; encoded electronic 
chips; data storage devices; antennas; antennas for 
wireless communications apparatus; application 
software; application software for mobile phones; 
application software for wireless devices; application 
software for cloud computing services; encoded 
identification bracelets; electronic components; 
programs for computers; microprocessors; 
electronically encoded identity bracelets.

ט"ו שבט תשע"ח - 32631/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Retail, wholesale, mail order, on-line sale of 
apparatus and instruments for the recording, 
transmission, processing, storage and exchange of 
data, sound or images; retail services in relation to 
bags; retail services in relation to jewelry; retail 
services in relation to toiletries; retail services in 
relation to clothing and accessories; retail services in 
relation to luggage; retail services in relation to 
computer software; retail services in relation to works 
of art; retail services in relation to beauty implements 
for humans; retail services in relation to chocolate; 
on-line advertising on computer communication 
networks; on-line retail store services featuring 
jewelry, cosmetic and beauty products, clothing and 
accessories; on-line data processing services; 
computerized on-line ordering services; provision of 
on-line business and commercial information; data 
processing management; data processing services; 
business promotion administration of the business 
affairs of retail stores; advertising; advertising 
through all public communication means; 
presentation of goods on communications media, for 
retail purposes; computerised point-of-sale data 
collection services for retailers.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services; 
communications services via computer networks; 
providing telecommunications networks; data 
transmission; providing access to databases; 
transmission of information contained within 
databases; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via a global computer network; 
information services, assistance, consultancy and 
advice in the field of telecommunications; interactive 
telecommunication services.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; design, development and 
maintenance of computer programs and applications; 
design of programs for computers and 
microprocessors; computer programming services for 
electronic data security; design, development and 
updating of computer software and programs; data 
security services; computer services concerning 
electronic data storage; design services relating to 
data processing tools; programming of software for 
importing and managing data; computer 
programming for data processing and communication 
systems; design and development of electronic data 
security systems; design of software for multimedia 
data storing and recalling; encryption, decryption and 
authentication of information, messages and data; 
design and development of systems for data input, 
output, processing, display and storage; providing 
use of a non-downloadable computer interface in 
order to provide information concerning a wide range 
of text, electronic documents, databases, graphics 
and audiovisual information; application services 
provider (asp), namely, hosting computer software 
applications of others; providing temporary use of 
non-downloadable software.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 32731/01/2018



 Owners

Name: BULGARI S.P.A.

Address: Lungotevere Marzio, 11, I-00186 ROMA (RM), 
Italy

(Italy Joint Stock Company)

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

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

European Union, 31/07/2015, No. 014432454 האיחוד האירופי, 31/07/2015, מספר 014432454

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 32831/01/2018



Trade Mark No. 283507 מספר סימן

Application Date 07/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290886 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services provided via the Internet; 
provision of business information; assistance in 
business management and product and services 
commercialization; marketing; promotion services.

Class: 41 סוג: 41

Provision of on-line electronic publications; 
organizing 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, 17/07/2015, No. 014369813 האיחוד האירופי, 17/07/2015, מספר 014369813

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 32931/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, grey, white and red.

 Owners

Name: Cargotec Patenter AB

Address: c/o Cargotec Sweden AB,  Box 1133, SE-164 
22 Kista, Sweden

(Sweden Joint Stock Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 33031/01/2018



Trade Mark No. 283508 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1290890 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mignot & De Block B.V.

Address: Jan Smitzlaan 11, NL-5611 LD Eindhoven, 
Netherlands

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: 34 סוג: 34

Absorbent paper for tobacco smoke; ashtrays for 
smokers; cigarette cases; cigarette cases made of 
precious metal; cigarette filters; cigarette holders; 
cigarette holders of precious metal; cigarette paper; 
cigarette papers; cigarette rolling papers; cigarette 
tubes; cigarette filter tubes; humidors; match boxes; 
match boxes of precious metal; matches; pipe 
pouches; pocket machines for rolling cigarettes; 
tobacco pouches; tobacco tins; pocket machines for 
stuffing cigarettes; tobacco humidifiers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 014364038 האיחוד האירופי, 15/07/2015, מספר 014364038

Class: 34 סוג: 34

ט"ו שבט תשע"ח - 33131/01/2018



VISA CHECKOUT

Trade Mark No. 283550 מספר סימן

Application Date 07/03/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Data processing in the field of banking, computerized 
database management in the field of banking; 
financial records management; promoting the goods 
and services of others by means of discounts, 
advertisements, electronic offers, incentives in the 
nature of rebates, reward points and value added 
offers and promotional contests generated in 
connection with the use of payment cards; promoting 
payment card usage through promotional incentives 
in the nature of rebates, reward points and value 
added offers and promotional contests available 
through program registration and electronic 
communications by e-mail or text messages; all 
included in class 35.

עיבוד נתונים בתחום הבנקאות, ניהול ממוחשב של מאגר מידע 
בתחום הבנקאות; ניהול של רישומים פיננסיים; קידום מוצרים 
ושירותים של אחרים באמצעות הנחות, פרסומות, הצעות 

אלקטרוניים, תמריצים בצורה של הנחות, נקודות גמול והצעות 
בערך מוסף ותחרויות קידום שנוצרו בקשר עם השימוש 
בכרטיסי תשלום; קידום שימוש בכרטיס תשלום באמצעות 

תמריצי קידום זמינים כגון הנחות, נקודות גמול והצעות בערך 
מוסף ותחרויות קידום הניתנים להשגה על ידי רישום בתכנית 
ותקשורת אלקטרונית על ידי הודעות דואר אלקטרוניות או 

הודעות טקסט; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 36 סוג: 36

Financial services, banking, bill payment, credit card 
services, debit card services, pre-paid card services 
offered through cards with stored value, electronic 
credit and debit transactions; electronic commerce 
payment services; merchant services, namely, 
providing secure payment transaction processing 
services; electronic payment services, namely, point 
of transaction services; transaction authorization and 
settlement services; payment transaction 
authentication and verification services; electronic 
funds transfer via electronic communications 
networks; providing financial services via wireless 
network, global computer network and mobile 
telecommunications devices, namely, banking, bill 
payment, credit card services, debit card services, 
pre-paid card services offered through cards with 
stored value, electronic credit and debit transaction; 
electronic payment, namely, electronic processing 
and transmission of bill payment and remittance data 
for others over internet; financial risk management 
services in the field of banking; providing an on-line 
computer web site that provides customer access to 
financial transaction data, account management, 
financial reporting; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, בנקאות, תשלום חשבונות, שירותי כרטיס 
אשראי, שירותי כרטיס חיוב, שירותי כרטיס משולם מראש 

המוצעים באמצעות כרטיסים עם ערך מאוחסן, פעולות אשראי 
וחיוב אלקטרוניות; שירותי תשלום מסחר אלקטרוני; שירותי 
מסחר, כלומר, מתן שירותי עיבוד פעולות תשלום מאובטח; 

שירותי תשלום אלקטרוניים, כלומר שירותים בנקודת העסקה; 
שירותי אישור ותשלום עסקה; שירותי אימות ואשרור תשלום 
העסקה; העברה בנקאית אלקטרונית באמצעות רשתות 

תקשורת אלקטרוניות; מתן שירותים פיננסיים באמצעות רשת 
אלחוטית, רשת מחשבים הגלובלית והתקני תקשורת ניידים, 
כלומר, בנקאות, תשלום חשבונות, שירותי כרטיס אשראי, 
שירותי כרטיס חיוב, שירותי כרטיס משולם מראש המוצעים 
באמצעות כרטיסים עם ערך מאוחסן, עסקת אשראי וחיוב 
אלקטרונית; תשלום אלקטרוני, כלומר עיבוד והעברה 

אלקטרוניים של תשלום חשבון ונתוני העברה עבור אחרים דרך 
האינטרנט; מתן אתר אינטרנט מקוון המספק גישה ללקוח 

לנתוני עסקה פיננסיים, ניהול חשבון, דיווח כספי; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ט"ו שבט תשע"ח - 33231/01/2018



 Owners

Name: Visa International Service Association

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

ט"ו שבט תשע"ח - 33331/01/2018



NAMA TRADE GROUP

Trade Mark No. 283612 מספר סימן

Application Date 10/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MUHAMAD NAMA (1994) Ltd. שם: מוחמד נעמה (1994) בע"מ

Address: Deir Al-asad, 20188, Israel כתובת : דיר אל-אסד, 20188, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: BEN ARI FISH SABAN & CO

Address: MAALE HASHIHRUR 15, Haifa, 3328439, 
HAZAFON, Israel

שם: בן ארי פיש סבן ושות'

כתובת : מעלה השחרור 15, חיפה, 3328439, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, poultry; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; milk 
and milk products; oils; all included in class 29.

דגים, עופות; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; 
ריבות, מרקחות, לפתנים, חלב ומוצרי חלב; שמנים; הנכללים 
כולם בסוג 29.                                                                 

    

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; flour and 
preparations made from cereals; confectionery; 
edible ices; sugar, honey, treacle; yeast; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices ; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; אורז; קמח ומוצרים העשויים 
מדגנים; ממתקים; גלידות; סוכר, דבש; נופת; שמרים; מלח; 
חרדל, חומץ, רטבים  (נותני טעם);  תבלינים ; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         

                                                  

Class: 32 סוג: 32

 mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32.

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות 
מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת 

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       
                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 33431/01/2018



Trade Mark No. 283613 מספר סימן

Application Date 10/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MUHAMAD NAMA (1994) Ltd. שם: מוחמד נעמה (1994) בע"מ

Address: Deir Al-asad, 20188, Israel כתובת : דיר אל-אסד, 20188, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: BEN ARI FISH SABAN & CO

Address: MAALE HASHIHRUR 15, Haifa, 3328439, 
HAZAFON, Israel

שם: בן ארי פיש סבן ושות'

כתובת : מעלה השחרור 15, חיפה, 3328439, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, poultry; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; milk 
and milk products; oils; all included in class 29.

דגים, עופות; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; 
ריבות, מרקחות, לפתנים, חלב ומוצרי חלב; שמנים  ; הנכללים 
כולם בסוג 29.                                                                 

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; flour and 
preparations made from cereals; confectionery; 
edible ices; sugar, honey, treacle; yeast; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; all 
included in class 30.. 

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; אורז; קמח ומוצרים העשויים 
מדגנים; ממתקים; גלידות; סוכר, דבש; נופת; שמרים; מלח; 
חרדל, חומץ, רטבים  (נותני טעם);  תבלינים ; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                        

                                                                          

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
all included in class 32.

 מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 33531/01/2018



Trade Mark No. 283630 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291214 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Trademark is executed with standard type. It is 
fantasy and semantically neutral in respect of the 
goods filed.

 Owners

Name: Open joint stock company «Tatspirtprom»

Address: Bauman str., 44/8, RU-420111 Kazan, Republic 
of Tatarstan, Russian Federation

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.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ט"ו שבט תשע"ח - 33631/01/2018



Trade Mark No. 283638 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291273 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services for electric lighting apparatus 
(fixtures); sales arranging of semi-processed artificial 
resins or plastic; wholesale services for industrial 
chemicals; wholesale services for furniture; 
wholesale services for bed clothes; wholesale 
services for footwear; wholesale services for clothing; 
wholesale services for car seat; wholesale services 
for automobile headrest; wholesale services for 
industrial adhesives; wholesale services for building 
sealant; wholesale services for building elastomer; 
wholesale services for heat insulating materials for 
buildings; wholesale services for interior and exterior 
materials (architecture or building); advertising and 
commercial information services via the internet;  
wholesale services for transparent and pigmented 
coatings in the form of paints; wholesale services for 
building polyurethane foam (adhesive).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 4120150028781 דרום קוריאה, 18/06/2015, מספר 4120150028781

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 33731/01/2018



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, Republic of 
Korea

(Republic of Korea Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 33831/01/2018



Trade Mark No. 283642 מספר סימן

Application Date 19/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291327 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRESTIGE-96 AD

Address: 6 Dalga Laka str., BG-5000 Veliko Turnovo, 
Bulgaria

(Bulgaria Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery; flour and preparations 
made from cereals; bread; edible ices; biscuits; 
sweetmeats [candy]; waffles; bread rolls; custard; 
marzipan; honey; pancakes; petits fours [cakes], 
cakes; confectionery for decorating Christmas trees; 
pastries, cakes; cake dough; edible pastry 
decorations; chocolate; chocolate-based beverages; 
cocoa-based beverages; tea-based beverages; 
coffee beverages with milk; coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; rice.

ט"ו שבט תשע"ח - 33931/01/2018



Trade Mark No. 283657 מספר סימן

Application Date 25/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291529 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dusk Australasia Pty Ltd.

Address: Building 1, Level 3, 75-85 O'Riordan Street, 
Alexandria NSW 2015, Australia

(Australia Australian Proprietary Company, Limited By 
Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Candles.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and lighting; portable heaters; 
portable burners; apparatus and instruments for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere; oil 
burners; candle lanterns; lamps and lamp holders; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; 
apparatus for heating oils and releasing fragrance 
into the ambient atmosphere; dispensers and 
dispensing apparatus; deodorising and odour 
neutralising apparatus; lamp holders.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); perfume burners 
and sprayers, perfume vaporisers; containers in the 
nature of pomanders for scenting the atmosphere or 
for dispensing perfumes, air freshening or air 
purifying preparations into the ambient atmosphere; 
glassware, porcelain and earthenware; aerosol 
dispensers not for medical use; aromatherapy 
burners, candle holders.

ט"ו שבט תשע"ח - 34031/01/2018



Trade Mark No. 283659 מספר סימן

Application Date 09/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE GB FOODS, S.A.

Address: Plaza Europa, 42, E-08902 L'Hospitalet de 
Llobregat, Spain

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale and promotion of foodstuffs. 

ט"ו שבט תשע"ח - 34131/01/2018



Trade Mark No. 283660 מספר סימן

Application Date 20/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291582 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications devices, apparatuses and 
equipment, excluding mounts for mobile devices; 
computer hardware and computer software for 
running IT software, cloud computing software and 
telecommunications software, parts and fittings 
thereof; base stations, transmitters, receivers, 
controllers, switches, antennas, fiber optic cables; 
satellite, radio and microwave transmission devices 
and equipment and parts and fittings thereof; optical 
data media; magnetic data carriers; computer 
memory hardware, apparatus and devices; electronic 
locks, access control software and systems; electric 
power distribution apparatus; fire protection 
apparatus.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services in relation to cloud 
computing applications, telephone and data 
transmission services; rental, hire and leasing of 
telecommunications devices, equipment and 
systems; data streaming; providing access to 
databases; providing access to data storage 
services.

Class: 39 סוג: 39

Storage services; rental of storage facilities; rental of 
storage containers; transport and storage of 
computer hardware and telecommunication 
hardware, apparatus and devices; transport and 
storage of computer memory hardware, apparatus 
and devices.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological analysis, research, 
development, planning, technical support, 
optimization, integration, troubleshooting and 
consultancy services in the field of 
telecommunications devices, equipment, networks, 
systems, solutions and software; software 
maintenance in the field of telecommunication 
networks, systems, solutions and software; design, 
engineering and development of telecommunications 
devices, equipment, networks, systems, solutions 
and software; data communication infrastructure as a 
service and telecommunication infrastucture as a 
service (IaaS); platform as a service (PaaS); software 
as a service (SaaS) for cloud computing and 
telecommunications; electronic data storage.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 34231/01/2018



 Owners

Name: Nokia Solutions and Networks Oy

Address: Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland

(Finland 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

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

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

European Union, 22/05/2015, No. 014113732 האיחוד האירופי, 22/05/2015, מספר 014113732

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 34331/01/2018



Trade Mark No. 283668 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1291656 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; thinners for paints; pigments; food 
colorants; colorants for use in the manufacture of 
food; colorants for beverages; colorants for use in the 
manufacture of pharmaceuticals.

Class: 5 סוג: 5

Chemical preparations for medical purposes; 
chemical preparations for veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; dietary supplements; dietary supplements 
for veterinary use; dietary supplements for veterinary 
purposes; nutritional supplements; vitamin and 
mineral preparations for medical purposes; vitamin 
and mineral preparations for medical use; medical 
preparations for slimming purposes; medicinal herbs; 
pharmaceutical preparations for dental use; sanitary 
preparations for medical purposes; vermin destroying 
preparations; fungicides; herbicides; deodorants, 
other than for human beings or for animals; 
disinfectants; antiseptics; detergents for medical 
purposes.

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

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

Turkey, 10/07/2015, No. 2015/58975 טורקיה, 10/07/2015, מספר 2015/58975

Class: 2 סוג: 2

Turkey, 08/12/2015, No. 2015/100432 טורקיה, 08/12/2015, מספר 2015/100432

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 34431/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "Prextrolin" in 
standard characters.

 Owners

Name: NANOBIOMED EGITIM BILISIM DANISMANLIK 
AR-GE SIRKETI -GURER GUVEN BUDAK

Address: Baskent Üniversitesi Teknoloji Gelistirme, 
Merkezi C Blok N: 6 Baglica Kampusu, Etimesgut, 
ANKARA, Turkey

(Turkey sole proprietorships)

ט"ו שבט תשע"ח - 34531/01/2018



Trade Mark No. 283677 מספר סימן

Application Date 04/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291732 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unilin BVBA

Address: Ooigemstraat 3, B-8710 WIELSBEKE, Belgium

(Belgium BVBA: Private Limited Liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Wood panels and hardened plates for construction 
purposes, including for do-it-yourself applications; 
processed and semi-processed wood, sawn timber; 
timber for construction purposes.

Class: 27 סוג: 27

Wall coverings, not of textile.

ט"ו שבט תשע"ח - 34631/01/2018



Trade Mark No. 283696 מספר סימן

Application Date 22/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1291973 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KNAUF, SAS

Address: Zone d'Activités, Rue Principale, F-68600 
WOLFGANTZEN, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic sealing joints, non-metallic caulking 
joints, non-metallic sealing compounds for joints, 
non-metallic filling compounds for joints, filling 
materials for plasterboard joints.

Class: 19 סוג: 19

Coatings [non-metallic building materials].

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

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

France, 02/09/2015, No. 4206660 צרפת, 02/09/2015, מספר 4206660

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

ט"ו שבט תשע"ח - 34731/01/2018



Trade Mark No. 283700 מספר סימן

Application Date 16/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292025 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising including promotion of goods and 
services; advertising services; dissemination of 
advertising matter;  organisation, operation and 
supervision of loyalty and incentive schemes; 
advertising services provided via the internet; sales 
promotion; rental of advertising space; advertising 
and sales promotion and marketing by means of 
television, cable, satellite, catalogues, mail, 
computers, and/or the internet; retail services, 
electronic shopping retail services, television 
shopping retail services, relating to toiletries, 
perfumes, headphones, goggles, swimming masks, 
ear plugs for divers, sunglasses, nose clips for 
swimming, jewellery, costume jewellery, watches, 
bags, handbags, suitcases, rucksacks, purses, 
umbrellas, parasols, beach umbrellas [beach 
parasols], beach beds incorporating wind shields, 
pillows, cushions, towels, covers for cushions, 
traveling rugs, clothing, footwear, headgear, 
swimwear, wetsuits for water-skiing; provision of 
information to customers, television viewers and/or 
internet users of advice and assistance in the 
selection of goods and services; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, namely cosmetics, toiletries, perfumes, 
headphones, goggles, swimming masks, ear plugs 
for divers, sunglasses, nose clips for swimming, 
jewellery, costume jewellery, watches, bags, 
handbags, suitcases, rucksacks, purses, umbrellas, 
parasols, beach umbrellas [beach parasols], beach 
beds incorporating wind shields, pillows, cushions, 
towels, covers for cushions, traveling rugs, clothing, 
footwear, headgear, swimwear, wetsuits for water-
skiing enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, through 
mail order catalogues or by means of electronic 
media, for example, through web sites or television 
shopping programs; production of television and 
radio advertisements; accountancy; auctioneering; 
trade fairs; opinion polling; data processing; provision 
of business information.

ט"ו שבט תשע"ח - 34831/01/2018



 Owners

Name: Melfort Capital Limited

Address: 171 Main Street, Road Town, Tortola 1110, 
Virgin Islands

(VIRGIN ISLANDS OF GREAT BRITAIN Company 
incorporated in the British Virgin Islands)

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting; transmission of 
radio and television programmes; broadcasting; 
broadcasting services via television, satellite, radio, 
wireless, the internet, global computer network 
and/or digital distribution technologies; analogue 
transmission services; digital transmission services; 
digital distribution services; interactive television 
services being telecommunications and/or 
communications and/or broadcasting and/or 
transmission services; broadcasting of television 
programmes via a television channel; television 
broadcasting services via a television channel; chat 
room services; providing user access to portals on 
the Internet; email services; providing user access to 
the internet.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the form of television 
programmes, radio, cable, satellite and internet 
programmes; entertainment services; entertainment 
services relating to television programmes, radio, 
cable, satellite and internet programmes; production 
and presentation of television, radio, cable, satellite 
and Internet programmes; information relating to 
entertainment or education.

ט"ו שבט תשע"ח - 34931/01/2018



Trade Mark No. 283701 מספר סימן

Application Date 23/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292040 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white.

 Owners

Name: GRANTEX S.A.

Address: Terma Orpheos Aegaleo, GR-122 41 Athens, 
Greece

(S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles brakes.

ט"ו שבט תשע"ח - 35031/01/2018



Trade Mark No. 283719 מספר סימן

Application Date 12/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1037790 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rubi Shoes Pty Ltd

Address: 14 Shepherd Court, North Geelong VIC 3215, 
Australia

(Australia Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו שבט תשע"ח - 35131/01/2018



Trade Mark No. 283723 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1118310 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VALENT BIOSCIENCES CORPORATION

Address: 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE IL 
60048, U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Agricultural chemical; namely, an insecticide.

ט"ו שבט תשע"ח - 35231/01/2018



PINNACLE

Trade Mark No. 283740 מספר סימן

Application Date 13/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jim Beam Brands Co.

Address: 510 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois 60015, 
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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); vodka; gin. משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); וודקה; ג'ין.       

ט"ו שבט תשע"ח - 35331/01/2018



Trade Mark No. 283748 מספר סימן

Application Date 13/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAELI PEANUTS LTD שם: פינאטס ישראלי בע"מ

Address: Maridor Eliayo 65, Jerusalem, 9770028, Israel כתובת : מרידור אליהו 65, ירושלים, 9770028, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asaf Kadosh Adv

Address: Haifa, Israel

שם: עו"ד אסף קדוש

כתובת : הנביאים 20, חיפה, 3330504, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries, confectionery and edible ices. דברי מאפה, ממתקים וגלידות.                             

ט"ו שבט תשע"ח - 35431/01/2018



ENTUZITY

Trade Mark No. 283766 מספר סימן

Application Date 14/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and disorders, cancer, central 
nervous system diseases and disorders, diabetes; all 
included in class 5. 

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירי רוקחות לטיפול במחלות 
והפרעות אוטואימוניות, בסרטן, במחלות והפרעות של מערכת 
העצבים המרכזית, בסוכרת; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                    

                        

ט"ו שבט תשע"ח - 35531/01/2018



Trade Mark No. 283776 מספר סימן

Application Date 15/03/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1314870 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Natural Bite B.V.

Address: Schinkeldijkje 18-H, Aalsmeer, 1432 CE, 
Netherlands

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: 29 סוג: 29

Hummus, tahini, hummus and tahini spreads, snack 
food dips, baba ganoush all made of natural 
ingredients without preservatives; all included in 
class 29.

חומוס, טחינה, ממרחי חומוס וטחינה, מטבלים לחטיפים, באבא 
גנוש (סלט חצילים) העשויים כולם ממרכיבים טבעיים וללא 
חומרים משמרים; הנכללים כולם בסוג 29.                     

ט"ו שבט תשע"ח - 35631/01/2018



BROOKSIDE

Trade Mark No. 283793 מספר סימן

Application Date 16/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hershey Canada Inc.

Address: 5750Explorer Drive, Ontario, L4W 0B1, 
Mississauga Ontario, Canada

Canada limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Nut- and seed-based snack bars; nut- and dried fruit-
based snack bars; nut-based food bars; nut-based 
snack bars; processed fruit- and nut-based food bars; 
seed-based snack bars; fruit-based snacks; dried 
fruit-based snacks; fruit-based snack food; nut-based 
snack foods, namely, nut clusters; nut based snack 
foods, namely, nut crisps; candy covered fruit chips; 
all  included in class 29.                                               
                                                                      

חטיפים מבוססים על זרעים ואגוזים; חטיפים מבוססים על 
אגוזים ופירות מיובשים; חטיפי מזון מבוססים על אגוזים; 

חטיפים מבוססים על אגוזים; חטיפי מזון מבוססים על פירות 
מעובדים ועל אגוזים; חטיפים מבוססים על זרעים; חטיפים 
מבוססים על פירות; חטיפים מבוססים על פירות מיובשים; 

חטיפי מזון מבוססים על פירות; חטיפי מזון מבוססים על אגוזים 
לאמור קבצי אגוזים; חטיפי מזון מבוססים על אגוזים, שהם 
חטיפי אגוזים פריכים; פלחי פירות פציחים מצופי סוכריות; 

הנכללים כולם בסוג 29 .

Class: 30 סוג: 30

Candy; confectionery; chocolate and chocolate based 
confectionery; chocolate covered fruit confectionery; 
chocolate covered fruit chips; chocolate-coated nuts; 
edible food wafers; cereal based snack food; 
chocolate covered fruit jelly candy; grain-based food 
bars also containing dried fruits, chocolate, and nuts; 
grain-based food bars; grain-based snack foods; 
granola snacks; granola-based snack bars; snack 
foods, namely, chocolate-based snack foods; all 
included in class 30.

סוכריות; דברי מתיקה; שוקולד ודברי מתיקה מבוססי שוקולד; 
דברי מתיקה שהם פירות מצופי שוקולד; פלחי פירות פציחים 
מצופי שוקולד; אגוזים מצופי שוקולד; וופלים למאכל; חטיפים 
מבוססי דגנים; סוכריות ג ' לי פירות מצופות שוקולד; חטיפי 
מזון מבוססי זרעים המכילים גם פירות מיובשים; שוקולד 
ואגוזים; חטיפי מזון מבוססות זרעים; חטיפי מאכל מבוססי 
זרעים; חטיפי גרנולה; חטיפים מבוססי גרנולה; חטיפי מזון 

שהם חטיפי מזון מבוססי שוקולד; הנכללים כולם בסוג 30.        
                                                                                    

            

ט"ו שבט תשע"ח - 35731/01/2018



Trade Mark No. 283808 מספר סימן

Application Date 17/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALFA MEGA FOOD LTD. שם: אלפא מגה פוד בע"מ

Address: Nazareth Illit, Israel כתובת : נצרת עילית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kirill Shefer & Co. Adv.

Address: Aliashe 6 St., P.O.B. 18557, Jerusalem, 
9118501, Israel

שם: קיריל שפר ושות', עו"ד

כתובת : עליאש 6, ת.ד. 18557, ירושלים, 9118501, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing of food products; 
shops, supermarkets, department stores, 
convenience stores that sell food products; chains of 
shops, supermarkets, department stores and 
convenience stores that sell food products; 
management and operation of shops, supermarkets, 
department stores, convenience stores, chains of 
shops, supermarkets, department stores and 
convenience stores that sell food products; all 
included in class 35.

שיווק קמעונאי וסיטונאי של מוצרי מזון; חנויות, מרכולים, חנויות 
כלבו, חנויות נוחות המשווקות מוצרי מזון; רשתות חנויות, 
מרכולים, חנויות כלבו וחנויות נוחות המשווקות מוצרי מזון; 

ניהול והפעלה של חנויות, מרכולים, חנויות כלבו, חנויות נוחות, 
רשתות חנויות, מרכולים, חנויות כלבו, חנויות נוחות המשווקות 

מוצרי מזון;  הנכללים כולם בסוג 35.      
 

                                                                                     
                                                                                    

                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 35831/01/2018



Trade Mark No. 283824 מספר סימן

Application Date 11/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292144 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KORRES S.A. NATURAL PRODUCTS

Address: 3 Drosini and Tatoiou Str., Metamorfosi, GR-
144 52 Athens, Greece

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Shop window dressing; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies.

ט"ו שבט תשע"ח - 35931/01/2018



Trade Mark No. 283828 מספר סימן

Application Date 13/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292193 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOPRO

Address: Zone d'ACtivité Commerciale Athélia IV, 
Avenue des Genévriers, F-13705 LA CIOTAT CEDEX, 
France

(Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for merging, processing and back-up of 
medical 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)

France, 29/07/2015, No. 4200370 צרפת, 29/07/2015, מספר 4200370

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 36031/01/2018



Trade Mark No. 283837 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292272 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Multiservice company telecommunications networks; 
telecommunication, electronic messaging services 
via the Internet, intranet and extranet; secure 
electronic mail services, services for business 
networking; news agencies; radio, telephone, 
telegraph communications services and all remote 
computing means, interactive video, and in particular 
on terminals, computer peripherals or electronic 
equipment and/or digital, by videophone and video 
conferencing; sending, transmitting dispatches and 
messages; transmission of data services, in 
particular packet transmission, sending; transmission 
of computerized documents; electronic mail services; 
telephone call transfer or telecommunication 
services; cellular telephone communication; 
transmission of television programs by satellite and 
cable; broadcasting of television programs and more 
generally of multimedia programs (computer editing 
of texts and/or still or animated images, and/or 
musical or non-musical sounds), for interactive or 
non-interactive use; distribution of radio and 
television programs and more generally audiovisual 
and multimedia programs for interactive use or not; 
telex, telegram services; transmission of data by 
teleprinter; communication by computer terminals; 
transmission of information services by data 
transmission for the purpose of obtaining information 
held in data banks and image banks; communication 
services via computer networks in general; rental of 
computer information exchange and data 
communication apparatus and instruments; message 
consultation services by means of data transmission 
on specific and/or mobile terminals and networks; 
transmission services of video-on-demand and 
multimedia; transmission of information in the 
audiovisual field; rental of access time to a database 
server center.

ט"ו שבט תשע"ח - 36131/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Correspondence courses; publication of texts, 
illustrations, books, newspapers, periodicals, 
magazines, publications of all types and in all forms, 
including electronic and digital publications, for audio 
and/or video media, multimedia carriers (interactive 
disks, digital-audio CD-roms), multimedia programs, 
games and particularly television and audiovisual 
games, games on cds and digital audio compact 
disks, on magnetic media; initial and advanced 
teaching and education in all general subjects; 
organization of seminars, placements and courses, 
organization of conferences, organization of sporting 
events, organization of sports competitions, 
organization of forums, conferences and 
symposiums; production of radio and television 
programs, audiovisual and multimedia programs 
(computer editing of texts and/or images, fixed or 
animated, and/or musical or non-musical sounds), for 
interactive use or not; organization of competitions, 
games and information campaigns and professional 
or amateur events; production and development of 
information programs, radio and television 
entertainment, audiovisual and multimedia programs 
for interactive use or not; organization of shows; 
production and rental of films and cassettes including 
video cassettes, and more generally all sound and/or 
visual media, and multimedia data carriers 
(interactive disks, digital-audio read-only-memory 
compact disks); lending of books and other 
publications; toy lending library services; franchising 
services, namely basic staff training; videotape 
editing; operating lotteries and games; rental of 
stadium facilities; sports camp services; rental of 
sports equipment except vehicles; holiday camp 
services; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; services for public 
entertainment; editing of multimedia programs 
services, for interactive use or not; script-writing 
offices other than advertising texts; news reporters 
services; video and photographic reporting; 
translation services; videotaping.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/11/2015, No. 154224973 צרפת, 10/11/2015, מספר 154224973

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 36231/01/2018



 Owners

Name: EUROSPORT

Address: 3 rue Gaston et René Caudron, F-92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

ט"ו שבט תשע"ח - 36331/01/2018



Trade Mark No. 283860 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292609 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055344 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055344

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 36431/01/2018



Trade Mark No. 283861 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292615 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 137-938, 
Republic of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055345 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055345

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 36531/01/2018



Trade Mark No. 283862 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292617 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055346 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055346

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 36631/01/2018



Trade Mark No. 283863 מספר סימן

Application Date 20/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1292620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea 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: 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. 4020150055343 דרום קוריאה, 23/07/2015, מספר 4020150055343

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 36731/01/2018



Trade Mark No. 283868 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292689 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Electrical energy.

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic apparatus for converting solar radiation 
to electrical energy; photovoltaic installations for 
production of electrical energy (photovoltaic plants) 
on floating platforms, included in this class.

Class: 37 סוג: 37

Installation, construction, maintenance, overhaul and 
repair of installations, equipment and apparatus for 
production of electricity and energy, solar 
installations for energy production, solar collectors 
and photovoltaic modules and floating platforms.

Class: 40 סוג: 40

Production of energy; energy production on floating 
platforms; production of electricity from solar energy; 
consulting services relating to energy production; 
energy treatment and transformation; rental of 
equipment for energy production; services provided 
by consultants in the field of electrical energy 
production.

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

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

Switzerland, 26/06/2015, No. 678332 שוויץ, 26/06/2015, מספר 678332

Class: 4 סוג: 4

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

ט"ו שבט תשע"ח - 36831/01/2018



 Owners

Name: Soffi AG

Address: Bleichmattstrasse 6, CH-4600 Olten, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

ט"ו שבט תשע"ח - 36931/01/2018



Trade Mark No. 283886 מספר סימן

Application Date 12/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292845 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 37031/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Multiservice company telecommunication networks; 
telecommunication, electronic messaging services 
via the Internet, intranet and extranet; secure 
electronic mail services, business networking 
services; news agencies; radio, telephone, telegraph 
communication services and communication via all 
remote computing means, interactive videography, 
and particularly on terminals, computer peripherals or 
electronic and/or digital equipment, by videophone 
and video conferencing; sending, transmitting 
dispatches and messages; data transmission 
services, in particular packet transmission, 
forwarding; transmission of computerized documents; 
electronic mail services; telephone call transfer or 
telecommunication services; cellular telephone 
communication; transmission of television programs 
by satellite and cable; broadcasting of television 
programs and more generally of multimedia 
programs (computer editing of texts and/or still or 
animated images, and/or musical or non-musical 
sounds) for interactive or non-interactive use; 
distribution of radio and television programs and 
more generally audiovisual and multimedia programs 
for interactive or non-interactive use; telex, telegram 
services; transmission of data by teleprinter; 
communication by computer terminals; transmission 
of information by data transmission for the purpose of 
obtaining information held in data banks and image 
banks; communication services via computer 
networks in general; rental of telematics and remote 
data communication apparatus and instruments; 
message consultation services by means of data 
transmission on specific and/or mobile terminals and 
networks; transmission of video-on-demand and 
multimedia; transmission of information in the 
audiovisual field; rental of access time to a database 
server center.

ט"ו שבט תשע"ח - 37131/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Correspondence courses; publication of texts, 
illustrations, books, newspapers, periodicals, 
magazines, publications of all types and in all forms, 
including electronic and digital publications, for audio 
and/or video media, multimedia carriers (interactive 
disks, digital-audio CD-ROMs), multimedia programs, 
games and particularly television and audiovisual 
games, games on compact disks and digital-audio 
compact disks, on magnetic media; initial and 
advanced teaching andeducation in all general 
subjects; organization of seminars, placements and 
courses, organization of conferences, organization of 
sporting events, organization of sports competitions, 
organization of forums, conferences and 
symposiums; production of radio and television 
programs, audiovisual and multimedia programs 
(computer editing of texts and/or images, fixed or 
animated, and/or musical or non-musical sounds), for 
interactive use or non-interactive use; organization of 
competitions, games and information campaigns and 
professional or amateur events; production and 
development of information programs, radio and 
television entertainment, audiovisual and multimedia 
programs for interactive use or non-interactive use; 
organization of shows; production and rental of films 
and cassettes including video cassettes, and more 
generally all sound and/or visual media, and 
multimedia data carriers (interactive disks, digital-
audio read-only-memory compact disks); lending of 
books and other publications; toy lending library 
services; franchising services, namely basic staff 
training; videotape editing; organization of lotteries 
and games; rental of stadium facilities; sports camp 
services; rental of sports equipment except vehicles; 
holiday camp services; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; services for public 
entertainment; editing of multimedia programs, for 
interactive use or non-interactive use; script-writing 
offices other than for advertising texts; news 
reporters services; video and photographic reporting; 
translation services; videotaping.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/11/2015, No. 154224972 צרפת, 10/11/2015, מספר 154224972

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 37231/01/2018



 Owners

Name: EUROSPORT

Address: 3 rue Gaston et René Caudron, F-92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

ט"ו שבט תשע"ח - 37331/01/2018



Trade Mark No. 283888 מספר סימן

Application Date 04/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292931 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Nozzles for use as machine components for power-
operated sprayers, for spraying gases and liquids; 
manifolds for use as machine components in hose 
assemblies for carrying gases and liquids to a nozzle 
for lubricant, cooling fluid and gas jetting equipment; 
valves for use as machine components for controlling 
the flow of lubricant, cooling fluid and gas; machine 
parts for power-operated liquid and gas spraying 
machines, namely, plastic hoses, plastic hose links, 
and non-metal tubing.

Class: 8 סוג: 8

Pliers.

Class: 17 סוג: 17

Plastic hose assembly system for carrying, spraying 
or jetting gas and liquids comprising plastic hose 
fittings in the nature of hose links, extenders and 
connectors, plastic spray nozzles, non-metal tubing 
and tubing fittings, non-metal valves, non-metal 
manifold pipes, non-metal brackets for manifold 
pipes, and non-metal brackets for supporting hose 
system; plastic hose links for assembly into hoses for 
carrying, spraying or jetting gas and liquids; non-
metal adjustable hose for use in a hose assembly for 
carrying, spraying or jetting gas and liquids; non-
metallic adjustable hose for use in a hose assembly 
for carrying, spraying or jetting gas and liquids; non-
metal tubing and non-metal fittings therefore for use 
in in a hose assembly for carrying, spraying or jetting 
gas and liquids; non-metal hose links for extending 
hoses for use in a hose assembly for carrying, 
spraying or jetting gas and liquids; snap-together 
non-metal hose links for use in a hose assembly for 
carrying, spraying or jetting gas and liquids; non-
metal hose fittings; non-metal hose fittings, namely, 
nonmetal T and Y shaped hose connectors, non-
metal elbow fittings for hoses, non-metal flare nut 
fittings for hoses, non-metal hose end caps, non-
metal hose connectors and joints, non-metal 
extended length hose connectors, non-metal socket 
connectors for hoses, and non-metal adapters for 
interconnecting hoses of different dimensions; plastic 
hose fittings, namely, plastic hose links for use in 
forming plastic tubes for protecting electrical wire; 
non-metal manifold pipes for use in a hose assembly 
for carrying, spraying or jetting gas and liquids.

ט"ו שבט תשע"ח - 37431/01/2018



 Owners

Name: Lockwood Products, Inc.

Address: 5615 SW Willow Lane, Lake Oswego OR 
97035, U.S.A.

(Oregon, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Class: 20 סוג: 20

Plastic valves, valves primarily of plastic, non-metal 
brackets, non-metal brackets with magnets.

Class: 21 סוג: 21

Plastic spray nozzles; spray nozzles primarily of 
plastic.

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

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

U.S.A., 06/03/2015, No. 86556467 ארה"ב, 06/03/2015, מספר 86556467

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 17 סוג: 17

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

ט"ו שבט תשע"ח - 37531/01/2018



Trade Mark No. 283890 מספר סימן

Application Date 02/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292945 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics in general, including: perfumes; 
deodorants; soaps; liquid soaps; bars of soap; foam 
bath; dentifrices; shampoos; essential oils; hair 
lotions; permanent waving and setting preparations 
for the hair; gels; hair dyes; face creams; mascara; 
eye liner; eye shadows; make-up pencils; face packs; 
lipsticks; foundation cream; body creams; nail 
enamel; nail strengtheners; sun tanning oils and 
lotions; oils for body; perfumes oils.

Class: 9 סוג: 9

Electric cables; electric switches; weighing, 
measuring and signalling apparatus; spectacles and 
sunglasses; lenses; checking, supervision, life-saving 
and teaching apparatus; cash registers; calculating 
machines; fire extinguishers; telephone apparatus; 
cellular telephones; protective helmets for sports and 
safety at work.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; rings in precious metals; pendants in 
precious metals; bracelets in precious metals; 
necklaces in precious metals; chains and brooch in 
precious metals; coins and medals in precious 
metals; boxes and cases for jewellery and watches; 
holders for watches and jewellery; amulets in 
precious metals; jewelry in gold, silver, platinum and 
their alloys; ornamental objects in precious materials 
and their alloys; art objects in precious metals; 
diamonds; precious stones; pearls; cuff-links and tie 
clips; trinkets; articles of trinkets plated with precious 
metals; watches, wristwatches and chronometers; 
wall clocks; chronometric instruments; watch straps; 
closures for watches; bezels for watches; watches 
cases; mechanisms for watches; pointers for 
watches; glass for watches.

Class: 18 סוג: 18

Bags; handbags; valises; rucksacks; notecases; 
pouches (bags); satchels; small bags; trunks; leather; 
articles made of animal skins; leather and leather 
goods; imitations of skins and leather and goods 
made of these materials, namely suitcases, 
backpacks, pocket wallets, purses, satchels, folders, 
document holders;  parasols; umbrellas; walking 
sticks; harnesses and saddlery.

ט"ו שבט תשע"ח - 37631/01/2018



Conditions/Disclaimers

The trademark is composed of the words "GAGA' 
MILANO" written in fanciful letters and arranged over 
two lines of text.

 Owners

Name: GAGA' MILANO S.R.L.

Address: Corso Venezia, 8, I-20121 MILANO, Italy

(Limited Liability Company)

Class: 25 סוג: 25

Clothing for gentlemen, ladies and children in 
general, including dress; clothing in leather; shirts; 
blouses; skirts; suits; jackets; trousers; shorts; 
jerseys; undershirts; pajamas (am.); stockings; 
singlets; corsets; suspenders; underpants; 
brassieres; slips; hats; headscarves; ties; raincoats; 
overcoats; coats; swimming costumes; tracksuits; 
anoraks; ski pants; pants for cycling; belts; fur coats; 
mufflers; gloves; dressing gowns; footwear in 
general, including slippers, shoes, sports shoes, 
boots and sandals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/07/2015, No. 014421333 האיחוד האירופי, 29/07/2015, מספר 014421333

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 37731/01/2018



Trade Mark No. 283893 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292979 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, namely perfumes, toilet waters, essential 
oils, deodorants for personal use; toilet soaps, bars 
of soap, deodorant soap; bath and shower gels and 
salts not for medical purposes; gels, foams and 
balms; cosmetics, namely creams, lotions, gels and 
powders for the face, for the body and for the hands, 
beauty masks, make-up preparations, sun-tanning 
and after-sun gels oils; hair lotions and shampoos; 
talcum powder, for toilet use; dentifrices.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses and sports goggles, 
spectacle frames, spectacle chains, spectacle cords, 
spectacle cases.

Class: 14 סוג: 14

Real and costume jewellery, goods in precious 
metals and their alloys or coated therewith, namely 
jewellery, rings, bracelets, earrings, necklaces, 
chains, pendants, medals, medallions, jacket pins, tie 
clips, cuff-links, button covers, key rings, pearls, 
bracelets for watches, clocks and watches, watches, 
pocket watches;  leather key chains; jewellery cases 
(empty).

Class: 18 סוג: 18

Articles made of leather, leather and imitations of 
leather, namely bags, handbags, travelling bags, 
shoulder bags, bags with handles and clutch bags, 
all-purpose sports bags, notecases; purses not of 
precious metal; vanity and make-up cases; business 
card cases; holdalls, handbags, travelling sets, 
namely coordinated travel luggage, valises, 
suitcases, document cases; carriers for suits, shirts 
and dresses; rucksacks, umbrellas; walking sticks; 
whips, harness and saddlery.

ט"ו שבט תשע"ח - 37831/01/2018



 Owners

Name: CARLOTTA S.r.l.

Address: Via di Tizzano, 169, I-50012 Grassina, Bagno a 
Ripoli (FI), Italy

(Italy SRL)

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's and children's clothing of textile, 
knitwear, leather, fur, artificial leather and fake fur, 
resin, synthetic fibres namely pullovers, sweaters, 
fleeces, tee-shirts, polo shirts, shirts, blouses, vests, 
waistcoats, skirts, trousers, shorts, jeans; suits, 
clothing of leather; jackets; anoraks, coats, raincoats, 
overcoats, greatcoats, blousons, down jackets, 
mufflers, headscarves, shawls, ties, belts, braces, 
scarves; gloves and mittens; hats; caps; hats; ear 
muffs, headbands; visors; underwear, namely 
underpants, briefs, g-strings, socks and stockings, 
suspenders, brassieres, bodice, slips, dressing 
gowns, pajamas (Am.), bra tops; sportswear, namely 
tracksuits, dry suits, snowsuits, dungarees; swimsuits 
(bathing suits) and singlets; bathrobes; footwear, 
shoes, sports shoes, gymnastic shoes, beach shoes, 
boots, ankle boots, sandals, beach sandals, slippers, 
after ski boots.

ט"ו שבט תשע"ח - 37931/01/2018



Trade Mark No. 283894 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1292987 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical generators using solar cells, wind energy or 
other renewable resources; power generators; engine 
driven generators; current generators; alternators.

Class: 9 סוג: 9

Electric sensors; optical and electro-optical sensors; 
sensors for the determination of temperatures, 
positions and distances; battery charging equipment; 
computer software relating to the storage, 
management, transport and logistics of medical, 
pharmaceutical and laboratory items; application 
software relating to the storage, management, 
transport and logistics of medical, pharmaceutical 
and laboratory items; safety cabinets; radio-
frequency identification (RFID) tags, readers and 
systems; apparatus and instruments for tele- and 
radio-communication systems and data processing; 
converters and inverters for electrical energy; 
centrifuges for laboratory use.

Class: 10 סוג: 10

Transport boxes for medical purposes for the 
refrigerated transportation of vaccines, blood, blood 
products and pharmaceuticals; incubators for 
temperature sensitive medical and pharmaceutical 
items such as temperature-sensitive 
pharmaceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs and for temperature sensitive goods 
including food and beverages; platelet agitators for 
medical use.

Class: 11 סוג: 11

Cool boxes (electric-); portable active and passive 
cold boxes (electric-); electric refrigerators; freezers 
(electric-); lamps; fans; ice machines and apparatus; 
refrigerators, freezers and ultralow freezers; 
refrigerators, freezers and ultralow freezers for 
medical purposes. 

Class: 21 סוג: 21

Containers for food and beverages; heat retaining 
containers for food; portable cool boxes, non-electric.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance services, 
namely, of electrical generators, compressors, 
sensors and apparatus for refrigerating and freezing, 
safety cabinets, platelet agitators and incubators.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 38031/01/2018



 Owners

Name: B Medical Systems S.à r.l.

Address: 17, op der Hei, L-9809 Hosingen, Luxembourg

(Luxembourg Limited Liability Company)

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

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

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

European Union, 21/08/2015, No. 014494736 האיחוד האירופי, 21/08/2015, מספר 014494736

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 37 סוג: 37

ט"ו שבט תשע"ח - 38131/01/2018



Trade Mark No. 283908 מספר סימן

Application Date 25/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0509249 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.

Address: Via A. Mingozzi, 6, I-40012 CALDERARA DI 
RENO (BO), 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: 7 סוג: 7

Hydraulic pumps, hydroelectric power plants, power 
take-offs for joints and transmission couplings 
(except for land vehicles). 

Class: 12 סוג: 12

Power take-offs for industrial vehicles; mechanical 
and hydraulic units, namely pumps, cylinders and 
valves, for industrial vehicles.

ט"ו שבט תשע"ח - 38231/01/2018



Trade Mark No. 283910 מספר סימן

Application Date 27/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0644804 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Knauf PFT GmbH & Co. KG

Address: Einersheimer Strasse 53, 97346 Iphofen, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and mixers for building, machines for 
projecting coatings on exteriors and interiors; the 
above products designed for buildings and public 
works; handling facilities mainly consisting of 
compressors, worm screw pumps, rotors and stators, 
as well as pneumatic screw conveyors; mechanically 
driven tools and apparatus used for resurfacing, 
building wails and applying screed; valves functioning 
automatically by electric current or by change of 
physical conditions, primarily intended for the above 
machines and installations.

ט"ו שבט תשע"ח - 38331/01/2018



Trade Mark No. 283918 מספר סימן

Application Date 29/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1024442 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of an asterisk between 
parentheses.

 Owners

Name: Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

Address: 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 
Luxembourg, Luxembourg

(Luxembourg private 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

Protective carrying cases for portable electronic 
listening devices and music players, namely, MP3 
players, and for portable computers, global 
positioning systems (GPS devices), mobile and 
cellular telephones, portable media players, and 
personal digital assistants.

ט"ו שבט תשע"ח - 38431/01/2018



فیملیدي

Trade Mark No. 283937 מספר סימן

Application Date 20/03/2016 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 
pharmaceutica preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatitis.

תכשירים רוקחיים, בפרט תכשירים רוקחיים אנטי ויראלים; 
תכשירים  רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הכבד; 

תכשירים רוקחיים לטיפול  בהפטיטיס;  הנכללים כולם בסוג 5.  
                                                                                     

                            

ט"ו שבט תשע"ח - 38531/01/2018



OPTEON

Trade Mark No. 283970 מספר סימן

Application Date 22/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Chemours Company FC, LLC

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

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical Compounds in the form of Refrigerants, 
Freezants, Propellants, Solvents, Blowing Agents,  
cleaning chemicals and heat transfer fluids for 
industrial use , fire Extinguishing chemicals; all 
included in class 1.

תרכובות כימיות בצורה של חומרי קירור, חומרי הקפאה, חומרי 
הנעה, חומרים ממיסים, רכיבי טיפוח, כימיקלים לניקוי ונוזלים 
להעברת חום לשימוש תעשייתי, כימיקליים לכיבוי אש; הנכללים 
כולם בסוג 1.                                                                   

      

ט"ו שבט תשע"ח - 38631/01/2018



ג'יין בורדו

Trade Mark No. 283986 מספר סימן

Application Date 23/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jane Bordeaux שם:  ג'יין בורדו

Address: 35 Hatavor St., Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : התבור 35, תל אביב-יפו, ישראל

שותפות מוגבלת

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

Sound recordings of music; compact discs for playing 
music; video files pre-recorded with music; compact 
discs, DVDs and other communication media for 
digital recordings; downloadable digital music; CD 
cases; CD sleeves. 
 
           

הקלטות שמע של מוזיקה; תקליטורים להשמעת מוזיקה; קבצי 
וידאו מוקלטים מראש של מוזיקה; קומפקט דיסקים, תקליטורי 
די.וי.די. ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מוזיקה 
דיגיטלית ניתנת להורדה; נרתיקים לקומפקט דיסקים; מעטפות 

לקומפקט דיסקים.

Class: 38 סוג: 38

Transmission of data, audio, video and multimedia 
files, including downloadable files and files which are 
being streamed over global computer networks; 
provision of access to digital music sites on the 
Internet.

העברת נתונים, קבצי אודיו, וידיאו ומולטימדיה, כולל קבצים 
הניתנים להורדה וקבצים המוזרמים דרך רשתות מחשבים 

גלובליות; מתן גישה לאתרי מוזיקה דיגיטליים באינטרנט.         
                                                                                    

                      

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services provided by music bands; 
organization of live musical performances and 
concerts; production and publication of music; 
provision of entertainment services in the nature of 
live musical performances or recorded music; 
production of sound, music and video recordings; 
music publication services; entertainment and culture 
services, including musical bands and groups, 
musical performances, musical recordings, 
production of music, production of movies and TV 
programs, distribution of movies and TV programs, 
distribution of sound products, provision of 
undownloadable online music. 
 

שירותי בידור המסופקים ע"י להקות מוזיקה; ארגון הופעות 
חיות של מוזיקה וקונצרטים; הפקה והוצאה לאור של מוזיקה; 
אספקת שירותי בידור בצורת הופעות מוזיקליות חיות או 

מוזיקה מוקלטת; הפקת הקלטות קול, מוזיקה ווידיאו; שירותי 
הוצאה לאור של מוזיקה; שירותי בידור ותרבות, לרבות להקות 
והרכבים מוזיקליים, הופעות מוזיקליות, הקלטות מוזיקליות, 
הפקות מוזיקליות, הפקת סרטים ותוכניות טלוויזיה, הפצה של 
סרטים ותוכניות טלוויזיה, הפצה של מוצרי שמע, אספקת 

מוזיקה מקוונת, לא ניתנת להורדה.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו שבט תשע"ח - 38731/01/2018



JANE BORDEAUX

Trade Mark No. 283987 מספר סימן

Application Date 23/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jane Bordeaux שם:  ג'יין בורדו

Address: 35 Hatavor St., Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : התבור 35, תל אביב-יפו, ישראל

שותפות מוגבלת

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

Sound recordings of music; compact discs for playing 
music; video files pre-recorded with music; compact 
discs, DVDs and other communication media for 
digital recordings; downloadable digital music; CD 
cases; CD sleeves. 
 
           

הקלטות שמע של מוזיקה; תקליטורים להשמעת מוזיקה; קבצי 
וידאו מוקלטים מראש של מוזיקה; קומפקט דיסקים, תקליטורי 
די.וי.די. ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מוזיקה 
דיגיטלית ניתנת להורדה; נרתיקים לקומפקט דיסקים; מעטפות 

לקומפקט דיסקים.

Class: 38 סוג: 38

Transmission of data, audio, video and multimedia 
files, including downloadable files and files which are 
being streamed over global computer networks; 
provision of access to digital music sites on the 
Internet.

העברת נתונים, קבצי אודיו, וידיאו ומולטימדיה, כולל קבצים 
הניתנים להורדה וקבצים המוזרמים דרך רשתות מחשבים 

גלובליות; מתן גישה לאתרי מוזיקה דיגיטליים באינטרנט.         
                                                                                    

                      

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services provided by music bands; 
organization of live musical performances and 
concerts; production and publication of music; 
provision of entertainment services in the nature of 
live musical performances or recorded music; 
production of sound, music and video recordings; 
music publication services; entertainment and culture 
services, including musical bands and groups, 
musical performances, musical recordings, 
production of music, production of movies and TV 
programs, distribution of movies and TV programs, 
distribution of sound products, provision of 
undownloadable online music. 
 

שירותי בידור המסופקים ע"י להקות מוזיקה; ארגון הופעות 
חיות של מוזיקה וקונצרטים; הפקה והוצאה לאור של מוזיקה; 
אספקת שירותי בידור בצורת הופעות מוזיקליות חיות או 

מוזיקה מוקלטת; הפקת הקלטות קול, מוזיקה ווידיאו; שירותי 
הוצאה לאור של מוזיקה; שירותי בידור ותרבות, לרבות להקות 
והרכבים מוזיקליים, הופעות מוזיקליות, הקלטות מוזיקליות, 
הפקות מוזיקליות, הפקת סרטים ותוכניות טלוויזיה, הפצה של 
סרטים ותוכניות טלוויזיה, הפצה של מוצרי שמע, אספקת 

מוזיקה מקוונת, לא ניתנת להורדה.                                     
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APOTAINER

Trade Mark No. 284001 מספר סימן

Application Date 24/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CELLECT BIOTHERAPEUTICS LTD שם: סלקט ביותרפיוטיקס בע"מ

Address: 10 Ha'Taas, Kefar Sava, 4442510, Israel כתובת : התע"ש 10, כפר סבא, 4442510, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: שנהב, קונפורטי רותם ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific and measuring apparatus and instrument  
for selection and processing of stem cells ; computer 
software related to the aforementioned goods; ; all 
include in class 9.                                    

התקנים ומכשירים  לשימוש במדע ומדידה הקשורים  לברירה 
ועיבוד של תאי גזע ; תוכנת מחשב בקשר עם הטובין  הנ"ל; 

הנכללים כולם בסיווג 9.                                                     
                                              

Class: 10 סוג: 10

Medical equipment  namely, devices for selection 
and processing of stem cells including cellular 
therapy; all included in class 10.

ציוד רפואי , דהייו, מכשירים לברירה ועיבוד של תאי גזע לרבות 
תרפיה תאית; הנכללים כולם בסיווג 10.                               
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FOCUS

Trade Mark No. 284004 מספר סימן

Application Date 24/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi

Address: Mahir İz Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, 
Istanbul, Turkey

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: 16 סוג: 16

Toilet paper; paper napkins; tissue paper box; tissue 
paper; pocket handkerchiefs of paper; paper towels.

נייר טואלט; מפיות נייר לשולחן; קופסאות נייר לממחטות; נייר 
טישו; ממחטות כיס נייר; מגבות נייר.                           
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Trade Mark No. 284031 מספר סימן

Application Date 16/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1293363 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products,namely for the treatment of 
rare diseases; food and substances for medical use, 
namely for the treatment of rare diseases; additives 
for medical use, namely for the treatment of rare 
diseases; preparations for medical use, namely for 
the treatment of rare diseases; biological tissue 
cultures for medical use; creams for medical use, 
namely dermal creams for medical use; sprays for 
medical use.

Class: 9 סוג: 9

Scientific (other than for medical use), optical, 
weighing, measuring, checking (supervision) and 
teaching apparatus and instruments; air analysis 
apparatus; food analysis apparatus; testing 
apparatus not for medical use; gas analysis 
apparatus; measuring sensors.

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical use; testing 
apparatus for medical use; blood testing apparatus; 
apparatus for medical treatment; measuring devices 
for medical use; surgical prostheses; artificial limbs; 
body support medical devices; apparatus for 
measuring biological parameters of the human body; 
portable electronic devices for measuring biological 
parameters of the human body.

Class: 35 סוג: 35

Business management and organization consultancy 
in the field of medicine; management of sales for 
technology and knowledge transfer operations; 
promotion services for laboratory scientific or 
technological knowledge; administrative 
management of technology platforms for the 
research or processing of diseases, in particular in 
rare diseases.

Class: 38 סוג: 38

Dissemination and communication of information in 
the medical field, particularly in research or treatment 
of rare diseases; information agencies in the medical 
field, particularly in research or treatment of rare 
diseases; television broadcasting in the field of 
medicine, particularly in research or treatment of rare 
diseases; radio broadcasting in the field of medicine, 
particularly in research or treatment of rare diseases.

ט"ו שבט תשע"ח - 39131/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Training in the medical field, particularly in research 
or treatment of rare diseases; education in the 
medical field, particularly in research or treatment of 
rare diseases; training of medical staff, in particular 
for the treatment of rare diseases; publication of 
information in the medical field; arranging and 
conducting of colloquiums in the medical field; 
arranging and conducting of workshops in the 
medical field; movie presentations in the medical 
field, particularly in research or treatment of rare 
diseases; publication of books in the field of 
medicine, particularly in research or treatment of rare 
diseases.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research services in the medical field; 
engineering services in the field of medicine; services 
of studies, research, consultancy, information, 
analysis relating to medicine, particularly in research 
or treatment of rare diseases; research development, 
namely, scientific research services conducted in 
research collaboration; advisory services related to 
the operation of information technology relating to 
treatment of disease, in particular rare diseases; 
scientific and technological consultancy services 
relating to methods and medical practices, in 
particular for the treatment of rare diseases; clinical 
trials, particularly relating to the treatment of rare 
diseases; human genetics research; research relating 
to rare diseases.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, in particular for the treatment of 
rare diseases; medical assistance, in particular for 
the treatment of rare diseases; rental of medical 
equipment, in particular for the treatment of rare 
diseases; nursing homes, in particular for the 
treatment of rare diseases; therapeutic services, in 
particular for the treatment of rare 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)

France, 23/04/2015, No. 15 4 175 778 צרפת, 23/04/2015, מספר 778 175 4 15

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 39231/01/2018



 Owners

Name: PROTISVALOR MEDITERRANEE

Address: 58 boulevard Charles Livon Jardin, du Pharo, F-
13007 Marseille, France

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 284052 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1293604 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 39431/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Measurement apparatus and equipment including 
those for scientific, nautical, thopographic, 
meteorologic, industrial and laboratory purposes, 
thermometers, not for medical purposes, barometers, 
ammeters, voltmeters, hygrometers, testing 
apparatus not for medical purposes, telescopes, 
periscopes, directional compasses, speed indicators, 
laboratory apparatus, microscopes, magnifying 
glasses, stills, ovens and furnaces for laboratory 
experiments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, cameras, 
photographic cameras, television apparatus, video 
recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 
players, computers, desktop computers, tablet 
computers, microphones, loudspeakers, earphones, 
telecommunications apparatus, apparatus for the 
reproduction of sound or images, computer 
peripheral devices, cell phones, covers for cell 
phones, telephone apparatus, computer printers, 
scanners [data processing equipment], photocopiers; 
magnetic and optic data carriers and computer 
software and programmes recorded thereto, 
downloadable and recordable electronic publications, 
encoded magnetic and optic cards; antennas, 
satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of 
the aforementioned goods; ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM); electronic 
components used in the electronic parts or machines 
and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, 
integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, 
transistors [electronic], magnetic heads for electronic 
apparatus, electronic locks, photocells, remote 
control apparatus for opening and closing doors, 
optical sensors; counters and quantity indicators for 
measuring the quantity of consumption, automatic 
time switches; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire, safety vests and life-
saving apparatus and equipment; eyeglasses, 
sunglasses, optical lenses and cases, containers, 
parts and components thereof; apparatus and 
instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity, electric plugs, 
junction boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter 
cables, electrical circuit boards, electric resistances, 
electric sockets, transformers [electricity], electrical 
adapters, battery chargers, electric door bells, 
electric and electronic cables, batteries, electric 
accumulators; alarms and anti-theft alarms, other 
than for vehicles, electric bells; signalling apparatus 
and instruments, luminous or mechanical signs for 
traffic use; fire extinguishing apparatus, fire engines, 
fire hose and fire hose nozzles; radar apparatus, 
sonars, night vision apparatus and instruments; 
decorative magnets; metronomes.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, black and white.

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

 Owners

Name: FG DİGİTAL TEKNOLOJİLER ELECTRONİK 
YAZILIM GELİŞTİRME BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK 
VE YAPIM FILM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Rızapaşa Mahallesi, Karakol Sokak No:19, D:11 
Moda, Kadıköy, İSTANBUL, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting services, 
broadcasting of radio and television programming to 
communication devices; communication services; 
communication services by cellular telephones, 
communication via satellite, communication services, 
namely, electronic transmission of data and 
documents among users of computers, 
communication via telegraph, communication via 
telephone, transmission of images and messages via 
computer, e-mail services, fax sending services, 
telegraph services, telephone services, telex 
services, consultancy services related to 
communication, providing access for users to global 
computer network (Internet) services, rental of 
communication instruments and devices; news 
agencies, namely, transmission of news items to 
news reporting organizations.

Class: 41 סוג: 41

Education and training; arranging and conducting of 
conferences, congresses and seminars; sporting and 
cultural activities; entertainment; ticket reservation 
and booking services for entertainment, sporting and 
cultural events, including ticket reservation and 
booking services for theatres, cinemas, museums 
and concerts; publication and editing of printed 
matter, including magazines, books, newspapers, 
other than publicity texts; electronic publication 
services; production of movie films, radio and 
television programmes; news reporters services; 
photographic reporting services; photography; 
translation.
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Trade Mark No. 284060 מספר סימן

Application Date 23/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1293674 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4877175 ארה"ב מספר: 4877175

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

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Society for Cryobiology, Inc.

Address: 250 Butterfield, Great Marlings, Luton LU28LE, 
United Kingdom

(United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting the interests 
of the professionals in the field of low temperature 
biology and medicine. 

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

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

U.S.A., 27/04/2015, No. 86611014 ארה"ב, 27/04/2015, מספר 86611014

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 284074 מספר סימן

Application Date 16/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1293776 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, rental of short-term 
houses, condos, apartments, time-shares ; vacation 
real estate listing services and providing such 
services via a global computer network; real estate 
listing services, namely, providing information in the 
field of rental properties, rental information, property 
descriptions and images, locations and amenities, 
availability and rates for vacation rental lodgings from 
a web site and online database; real estate services, 
namely, providing information via a web site where 
users can post and receive requests for reservations 
to rent short-term houses, condos, apartments, time-
shares..

Class: 39 סוג: 39

Providing information for the arrangement and 
booking of travel tours and excursions via a web site; 
providing travel information and commentary via a 
web site; providing information on travel from an 
online computer database; providing reviews of travel 
service providers; travel guide and travel information 
services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, 
excursions, tours and travel; providing information in 
the field of transportation, excursions, tours and 
travel for others from the web sites.

Class: 43 סוג: 43

Providing online reservation, booking and search 
services for temporary lodging, temporary 
accommodations and vacation rentals; providing 
information about temporary lodging, temporary 
accommodations, vacation rentals and rental listings 
via an online website; providing information in the 
field of temporary lodging, temporary 
accommodations and vacation rentals via a website; 
travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for temporary lodging, temporary 
accommodations and vacation rentals; providing 
rental information for temporary lodging, temporary 
accommodations and vacation rentals, namely, 
property descriptions and images, reviews, locations 
and amenities, availability and rates for temporary 
lodging, temporary accommodations and vacation 
rentals.

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

Address: 888 Brannan Street, San Francisco CA 94103, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Trinidad and Tobago, 20/08/2015, No. 50266 טרינידד וטובגו, 20/08/2015, מספר 50266

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 284084 מספר סימן

Application Date 18/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1293916 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data media (recorded); electronic publications 
(downloadable);  data processing programs; 
computer games (recorded and/or downloadable); 
downloadable image files; data processing 
equipment and computers; data processing 
hardware; apps (recorded and/or downloadable).

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, instructional and teaching material 
(except apparatus); books; newspapers, periodical 
publications; catalogues; handbooks [manuals]; 
leaflets and information guides; writing slates; 
stickers [stationery]; tissues of paper, whiteboards; 
flip charts.

Class: 35 סוג: 35

Public relations services; advertising for charitable 
services in the fields of economy, research, science, 
culture and for social and humanitarian projects; 
development of organisational and professional 
business work and employment models; business 
organisational consultancy; support, for others, in 
business management organisation; editing and 
production of commercial video clips, radio and 
television programmes, cinematographic films, 
videotapes and DVDs.

Class: 36 סוג: 36

Financial services of foundations for charitable and 
not-for-profit organisations; financial management; 
management of foundation money; financial 
sponsorship of projects and facilities in the fields of 
training, cultural heritage, international 
understanding, economy, science, social integration, 
the environment and nature protection.
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 Owners

Name: Igor Ustinov

Address: 5, ch. des côtes de Moutmoiret, CH-1012 
Lausanne, Switzerland

Class: 41 סוג: 41

Providing electronic publications (not downloadable); 
publication of magazines and books in electronic 
form, also on the internet; arranging and conducting 
of conferences, colloquiums, congresses, seminars, 
further training presentations, symposiums, 
workshops (providing of training), seminars; 
education; entertainment; cultural activities; moral 
support for persons, projects and facilities in the field 
of training and further training; training and further 
training consultancy; development of training, further 
training and research programmes; educational 
consultancy and coaching within the framework of 
training, further training and research programmes; 
arranging and conducting of conferences; schools 
and nursery schools; coaching; support and care of 
children and young people and of the elderly and/or 
persons in need of help and care, including 
development of programmes in the fields of 
education, providing of training, sport and culture; 
translation; conducting public readings and live 
events; recording studio services for television; 
services of a publishing firm, except printing; 
recreation facilities (providing -); amusement park 
services; online game services provided via the 
internet; providing online games; production of film, 
video, audio and television programmes; rental of 
film, video, audio and television production on all 
media; production of music; editing and production of 
cultural video clips, radio and television programmes, 
cinematographic films, videotapes and DVDs; music 
publishing services; television entertainment; 
production of electronic data and sound carriers for 
educational purposes.

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy in the field of social science;  
industrial analysis and research services; studies and 
research for technical projects.
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Trade Mark No. 284101 מספר סימן

Application Date 27/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1030583 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NUTRISET

Address: Bois Ricard, F-76770 MALAUNAY, France

(SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; food for 
children and babies; dietetic preparations adapted for 
medical use; nutritional additives or supplements in 
the form of pastes, gelatine capsules, tablets, 
pastilles, liquids or powders, for medical or dietetic 
purposes; food preparations intended to treat 
moderate malnutrition (for medical purposes); food 
preparations intended to prevent malnutrition (for 
medical purposes); food preparations intended to 
reduce malnutrition (for medical purposes); foodstuffs 
for high risk groups (for medical purposes); food 
preparations that are high in energy, enriched with 
vitamins and minerals, or intended to strengthen the 
body (for medical purposes).

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats; butter; peanut butter and paste.

Class: 30 סוג: 30

Edible preparations made with cocoa; preparations 
made from cereals; edible preparations made with 
soya.
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Trade Mark No. 284109 מספר סימן

Application Date 10/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1192704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MECALUX, S.A.

Address: Silici, 1-5, E-08940 CORNELLA DE 
LLOBREGAT (Barcelona), Spain

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

.Building materials of metal, namely, metal building 
racks, metal building beams; transportable buildings 
of metal; prefabricated free-standing buildings of 
metal; general purpose metal frames for storage 
racks; metal frames for buildings, namely, metal rack 
frames, metal shelf frames; prefabricated attics of 
metal; metallic materials for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware, 
namely, metal nuts, metal brackets for general use, 
metal carabiners, metal pulleys, metal pull straps, 
metal rollers for carriage of goods, metal rails, metal 
locks, metal screws; pipes and tubes of metal; crates 
and containers of metal; storage containers of metal; 
stairs, windows and doors of metal; paving blocks of 
metal; goods of common metal not included in other 
classes; ores; rolled and cast building materials; 
chains (excluding driving chains for vehicles), nails 
and screws.

Class: 7 סוג: 7

 Automatic robotic machines for storage; handling 
apparatus (for loading and unloading); machines and 
apparatus for storing, retrieving and monitoring of 
inventories, sorting, forwarding and lifting; hoists; 
elevators [lifts]; conveyors; conveyor belts; 
transelevators; robots (machines); robotics 
apparatus; mechanical parking installations; robotic 
parking systems.

ט"ו שבט תשע"ח - 40331/01/2018



Trade Mark No. 284112 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1235649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jaguar Land Rover Limited

Address: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, 
United Kingdom

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: 12 סוג: 12

Motor vehicles; parts and fittings for vehicles; arm 
rests for vehicle seats; luggage bags specially 
adapted for fitting in the boot of vehicles; car interior 
organizer bags, nets and trays specially adapted for 
fitting in vehicles; head-rests for vehicle seats; 
vehicle head rest covers; wing mirror protective and 
vanity covers; car seat covers; covers for vehicle 
steering wheels; fitted covers for vehicles; engines 
for motor vehicles; wheels for vehicles; alloy wheels; 
wheel trims; wheel rims; hub caps for wheels; hub 
centre caps; wheel covers; wheel sprockets; spoilers 
for vehicles; covers for vehicles; seats for vehicles; 
safety harnesses for vehicles; radiator grilles for 
vehicles; trim panels for vehicle bodies; vehicle 
centre consoles sold as parts of vehicles which 
incorporate electronic interfaces; bicycles; parts, 
fittings and accessories for bicycles; strollers and 
prams, and their parts and accessories; baby, infant 
and child seats for vehicles; but not including tyres or 
inner tubes for tyres.

ט"ו שבט תשע"ח - 40431/01/2018
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Trade Mark No. 284128 מספר סימן

Application Date 27/03/2016 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: 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

Smartphones; Display for smart phones; Cellular 
phones; Wearable smartphones; Bluetooth headsets; 
Wireless headsets; Headsets; Wireless headsets for 
cellphones; Wireless headsets for smart phones; 
Digital set top boxes; Leather case for cellphones; 
Leather case for smart phones; Flip covers for 
cellphones; Flip covers for smart phones; Application 
software for smartphones; Software for cellphones; 
Software for TV; Tablet PC; Monitors for computer; 
Monitors for commercial use; Wearable computers; 
Computers; Printers for use with computers; Light 
emitting diode(LED) displays; Leather case for tablet 
computers; Flip covers for tablet computers; Portable 
computers;  3D spectacles; Digital cameras; Network 
surveillance cameras; Television receivers; Display 
for television receivers; Audio components system 
comprised of surrounding sound speakers, 
loudspeakers, tuners, sound mixers, equalizers, 
audio recorders, radio; Devices for the recording, 
transmission or playback of sound and images; Ear 
phones; DVD players; Handheld media players; Wrist 
smartphones; all included in class 9.

טלפונים חכמים (שחנבון); צגים לטלפונים חכמים; טלפונים 
סלולאריים; טלפונים חכמים לבישים; אוזניות בלוטוס; אוזניות 
אלחוטיות; אוזניות; אוזניות אלחוטיות לטלפונים סלולריים; 
אוזניות אלחוטיות עבור טלפונים חכמים; ממירים דיגיטליים; 
נרתיקי עור לטלפונים סלולריים; נרתיקי עור לטלפונים חכמים; 
כיסוי פליפ לטלפונים סלולריים; כיסוי פליפ לטלפונים חכמים; 
תוכנת יישום עבור סמארטפונים; תוכנה לטלפונים סלולריים; 
תוכנה לטלוויזיה; מחשב לוח; מוניטורים למחשב; מוניטורים 

לשימוש מסחרי; מחשבים לבישים; מחשבים; מדפסות לשימוש 
עם מחשבים; דיודה פולטת אור; נרתיק עור למחשבי לוח; כיסוי 

פליפ למחשבי לוח; מחשבים ניידים;  משקפי תלת מימד; 
מצלמות דיגיטליות; מצלמות רשת לאבטחה; מקלטי טלוויזיה; 

תצוגה למקלטי טלוויזיה; מערכת רכיבי אודיו המורכבים 
מרמקולי קול מקיפים, רמקולים, כווננים, מערבלי קול, שוויינים, 
הקלטת אודיו, רדיו; מכשירי הקלטה, שידור או השמעת הקלטה 
של קול ותמונות; אוזניות; נגני תקליטורים; נגני מדיה ניידים; 
טלפונים חכמים כף יד; 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)

Republic of Korea, 25/09/2015, No. 40-2015-
0071847

דרום קוריאה, 25/09/2015, מספר 40-2015-0071847

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 40531/01/2018



G7

Trade Mark No. 284129 מספר סימן

Application Date 27/03/2016 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: 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

Smartphones; Display for smart phones; Cellular 
phones; Wearable smartphones; Bluetooth headsets; 
Wireless headsets; Headsets; Wireless headsets for 
cellphones; Wireless headsets for smart phones; 
Digital set top boxes; Leather case for cellphones; 
Leather case for smart phones; Flip covers for 
cellphones; Flip covers for smart phones; application 
software for smartphones; Software for cellphones; 
Software for TV; Tablet PC; Monitors for computer; 
Monitors for commercial use; Wearable computers; 
Computers; Printers for use with computers; Light 
emitting diode(LED) displays; Leather case for tablet 
computers; Flip covers for tablet computers; Portable 
computers; Chargeable batteries; Battery chargers; 
3D spectacles; Digital cameras; Network surveillance 
cameras; Television receivers; Display for television 
receivers; Audio components system comprised of 
surrounding sound speakers, loudspeakers, tuners, 
sound mixers, equalizers, audio recorders, radio; 
Devices for the recording, transmission or playback 
of sound and images; Ear phones; DVD players; 
Handheld media players; Wrist smartphones; all 
included in class 9.

טלפונים חכמים (שחנבון); צגים לטלפונים חכמים; טלפונים 
סלולאריים; טלפונים חכמים לבישים; אוזניות בלוטוס; אוזניות 
אלחוטיות; אוזניות; אוזניות אלחוטיות לטלפונים סלולריים; 
אוזניות אלחוטיות עבור טלפונים חכמים; ממירים דיגיטליים; 
נרתיקי עור לטלפונים סלולריים; נרתיקי עור לטלפונים חכמים; 
כיסוי פליפ לטלפונים סלולריים; כיסוי פליפ לטלפונים חכמים; 
תוכנת יישום עבור סמארטפונים;; תוכנה לטלפונים סלולריים; 
תוכנה לטלוויזיה; מחשב לוח; מוניטורים למחשב; מוניטורים 

לשימוש מסחרי; מחשבים לבישים; מחשבים; מדפסות לשימוש 
עם מחשבים; דיודה פולטת אור; נרתיק עור למחשבי לוח; כיסוי 
פליפ למחשבי לוח; מחשבים ניידים; סוללות נטענות; מטענים 
לסוללות; משקפי תלת מימד; מצלמות דיגיטליות; מצלמות רשת 
לאבטחה; מקלטי טלוויזיה; תצוגה למקלטי טלוויזיה; מערכת 

רכיבי אודיו המורכבים מרמקולי קול מקיפים, רמקולים, כווננים, 
מערבלי קול, שוויינים, הקלטת אודיו, רדיו; מכשירי הקלטה, 
שידור או השמעת הקלטה של קול ותמונות; אוזניות; נגני 

תקליטורים; נגני מדיה ניידים; טלפונים חכמים כף יד; 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)

Republic of Korea, 25/09/2015, No. 40-2015-
0071848

דרום קוריאה, 25/09/2015, מספר 40-2015-0071848

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 40631/01/2018
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Trade Mark No. 284130 מספר סימן

Application Date 27/03/2016 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: 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

Smartphones; Display for smart phones; Cellular 
phones; Wearable smartphones; Bluetooth headsets; 
Wireless headsets; Headsets; Wireless headsets for 
cellphones; Wireless headsets for smart phones; 
Digital set top boxes; Leather case for cellphones; 
Leather case for smart phones; Flip covers for 
cellphones; Flip covers for smart phones; Application 
software for smartphones; Software for cellphones; 
Software for TV; Tablet PC; Monitors for computer; 
Monitors for commercial use; Wearable computers; 
Computers; Printers for use with computers; Light 
emitting diode(LED) displays; Leather case for tablet 
computers; Flip covers for tablet computers; Portable 
computers; Chargeable batteries; Battery chargers; 
3D spectacles; Digital cameras; Network surveillance 
cameras; Television receivers; Display for television 
receivers; Audio components system comprised of 
surrounding sound speakers, loudspeakers, tuners, 
sound mixers, equalizers, audio recorders, radio; 
Devices for the recording, transmission or playback 
of sound and images; Ear phones; DVD players; 
Handheld media players; Wrist smartphones; all 
included in class 9.

טלפונים חכמים (שחנבון); צגים לטלפונים חכמים; טלפונים 
סלולאריים; טלפונים חכמים לבישים; אוזניות בלוטוס; אוזניות 
אלחוטיות; אוזניות; אוזניות אלחוטיות לטלפונים סלולריים; 
אוזניות אלחוטיות עבור טלפונים חכמים; ממירים דיגיטליים; 
נרתיקי עור לטלפונים סלולריים; נרתיקי עור לטלפונים חכמים; 
כיסוי פליפ לטלפונים סלולריים; כיסוי פליפ לטלפונים חכמים; 
תוכנת יישום עבור סמארטפונים;; תוכנה לטלפונים סלולריים; 
תוכנה לטלוויזיה; מחשב לוח; מוניטורים למחשב; מוניטורים 

לשימוש מסחרי; מחשבים לבישים; מחשבים; מדפסות לשימוש 
עם מחשבים; דיודה פולטת אור; נרתיק עור למחשבי לוח; כיסוי 
פליפ למחשבי לוח; מחשבים ניידים; סוללות נטענות; מטענים 
לסוללות; משקפי תלת מימד; מצלמות דיגיטליות; מצלמות רשת 
לאבטחה; מקלטי טלוויזיה; תצוגה למקלטי טלוויזיה; מערכת 

רכיבי אודיו המורכבים מרמקולי קול מקיפים, רמקולים, כווננים, 
מערבלי קול, שוויינים, הקלטת אודיו, רדיו; מכשירי הקלטה, 
שידור או השמעת הקלטה של קול ותמונות; אוזניות; נגני 

תקליטורים; נגני מדיה ניידים; טלפונים חכמים כף יד; 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)

Republic of Korea, 25/09/2015, No. 40-2015-
0071849

דרום קוריאה, 25/09/2015, מספר 40-2015-0071849

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 40731/01/2018
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Trade Mark No. 284131 מספר סימן

Application Date 27/03/2016 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: 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

Smartphones; Display for smart phones; Cellular 
phones; Wearable smartphones; Bluetooth headsets; 
Wireless headsets; Headsets; Wireless headsets for 
cellphones; Wireless headsets for smart phones; 
Digital set top boxes; Leather case for cellphones; 
Leather case for smart phones; Flip covers for 
cellphones; Flip covers for smart phones; Application 
software for smartphones;; Software for cellphones; 
Software for TV; Tablet PC; Monitors for computer; 
Monitors for commercial use; Wearable computers; 
Computers; Printers for use with computers; Light 
emitting diode(LED) displays; Leather case for tablet 
computers; Flip covers for tablet computers; Portable 
computers; Chargeable batteries; Battery chargers; 
3D spectacles; Digital cameras; Network surveillance 
cameras; Television receivers; Display for television 
receivers; Audio components system comprised of 
surrounding sound speakers, loudspeakers, tuners, 
sound mixers, equalizers, audio recorders, radio; 
Devices for the recording, transmission or playback 
of sound and images; Ear phones; DVD players; 
Handheld media players; Wrist smartphones; all 
included in class 9.

טלפונים חכמים (שחנבון); צגים לטלפונים חכמים; טלפונים 
סלולאריים; טלפונים חכמים לבישים; אוזניות בלוטוס; אוזניות 
אלחוטיות; אוזניות; אוזניות אלחוטיות לטלפונים סלולריים; 
אוזניות אלחוטיות עבור טלפונים חכמים; ממירים דיגיטליים; 
נרתיקי עור לטלפונים סלולריים; נרתיקי עור לטלפונים חכמים; 
כיסוי פליפ לטלפונים סלולריים; כיסוי פליפ לטלפונים חכמים; 
תוכנת יישום עבור סמארטפונים;  תוכנה לטלפונים סלולריים; 
תוכנה לטלוויזיה; מחשב לוח; מוניטורים למחשב; מוניטורים 

לשימוש מסחרי; מחשבים לבישים; מחשבים; מדפסות לשימוש 
עם מחשבים; דיודה פולטת אור; נרתיק עור למחשבי לוח; כיסוי 
פליפ למחשבי לוח; מחשבים ניידים; סוללות נטענות; מטענים 
לסוללות; משקפי תלת מימד; מצלמות דיגיטליות; מצלמות רשת 
לאבטחה; מקלטי טלוויזיה; תצוגה למקלטי טלוויזיה; מערכת 

רכיבי אודיו המורכבים מרמקולי קול מקיפים, רמקולים, כווננים, 
מערבלי קול, שוויינים, הקלטת אודיו, רדיו; מכשירי הקלטה, 
שידור או השמעת הקלטה של קול ותמונות; אוזניות; נגני 

תקליטורים; נגני מדיה ניידים; טלפונים חכמים כף יד; 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)

Republic of Korea, 25/09/2015, No. 40-2015-
0071850

דרום קוריאה, 25/09/2015, מספר 40-2015-0071850

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 40831/01/2018



Trade Mark No. 284133 מספר סימן

Application Date 27/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

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

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.   

ט"ו שבט תשע"ח - 40931/01/2018



FUNDEX

Trade Mark No. 284139 מספר סימן

Application Date 27/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett Packard Enterprise Development LP

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for data analysis related to 
functionality of software applications based on factors 
such as the response time of user actions in the 
application, errors the user received or application 
crashes users suffered from.

תוכנות מחשב לניתוח נתונים הקשורים לפונקציונאליות של 
אפליקציות תוכנה המבוססת על משתנים כגון זמן התגובה של 
פעולות משתמשים בתוך האפליקציה, שגיאות  שהמשתמש 

קיבל או קריסות אפליקציה שהמשתמשים סבלו מהם.              
                                                                

Class: 35 סוג: 35

Business information services, namely, evaluation 
and statistical analysis to determine user satisfaction 
ratings from software applications. 

שירותי מידע עסקי, דהיינו, הערכה וניתוח סטטיסטי לקביעת 
דירוג שביעות רצון המשתמשים מיישומי תוכנות.                    

                                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 41031/01/2018



Trade Mark No. 284140 מספר סימן

Application Date 28/03/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: black, white and red

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן ואדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Rafi Zarfati שם: רפי צרפתי

Address: Asirey Zion 19/40, Tel Aviv - Yafo, 6687841, 
Israel

כתובת : אסירי ציון 19/40, תל אביב, 6687841, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Women's clothing, women's footwear, women's 
headgear; all included in class 25.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 41131/01/2018



Trade Mark No. 284142 מספר סימן

Application Date 28/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: CPF (Thailand) Public Company Limited

Address: 313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
District,, Bangkok, 10500, Bangrak District,, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Dog food and pet food; All goods include in Class 31  
 

מזון לכלב ומזון לחיות מחמד ; כל סחורות נכללות בסוג 31

ט"ו שבט תשע"ח - 41231/01/2018



Trade Mark No. 284145 מספר סימן

Application Date 28/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Megacell International Co., Ltd.

Address: 65/156-157 Chamnan Phenjati Bldg., 19th Fl., 
Rama, Bangkok 10320, 10320, Rama IX Road,  
Huaykwang District,, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automotive parts; automotive rubber parts; 
automotive brakes; automotive belts; All goods 
included in Class 12.

חלקים למכוניות; חלקי גומי למכוניות; מעצורים למכוניות; 
חגורות למכוניות; כל הסחורות נכללות בסוג 12.                     

        

ט"ו שבט תשע"ח - 41331/01/2018



Trade Mark No. 284146 מספר סימן

Application Date 28/03/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Megacell International Co., Ltd.

Address: 65/156-157 Chamnan Phenjati Bldg., 19th Fl., 
Rama, Bangkok 10320, 10320, Rama IX Road,  
Huaykwang District,, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automotive parts; automotive rubber parts; 
automotive brakes; automotive belts; all included in 
class 12.

חלקים למכוניות; חלקי גומי למכוניות; מעצורים למכוניות; 
חגורות למכוניות; הנכללים כולם  בסוג 12.                         

ט"ו שבט תשע"ח - 41431/01/2018



ICE VIEW

Trade Mark No. 284151 מספר סימן

Application Date 29/03/2016 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

Cases and/or faceplates for mobile phones, 
smartphones, cellular phones, portable computers, 
tablet computers, personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices; 
computer programs and computer software for 
mobile, portable and wireless devices; computer 
programs and software for user interfacing, 
telecommunications and telecommunications 
services; computer programs and computer software 
for transmitting and receiving voice, image, data, 
audio, video and multimedia content.

כיסויים ו/או לוחיות עבור טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, 
טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים, מחשבי  לוח, סייענים 
אישיים דיגיטליים ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ידניים 
אלחוטיים; תוכנות מחשב ותוכנת מחשב להתקנים ניידים 
ואלחוטיים; תוכנות מחשב ותוכנות עבור ממשקי משתמש, 

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה; תוכנות מחשב ותוכנת מחשב 
להעברת וקבלת קול, תמונה, נתונים, אודיו, וידאו ותוכן  

מולטימדיה.                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 41531/01/2018



PRINTOS

Trade Mark No. 284176 מספר סימן

Application Date 30/03/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software that provides web-based access 
to applications and services for print management, 
document management and IT management through 
a web operating system or portal interface; 
Downloadable cloud computer software for document 
management; Downloadable cloud computer 
software for management of print devices; 
Downloadable cloud computer software for 
management of information technology (IT) systems; 
Computer application software for mobile phones and 
mobile devices, namely, software for print and 
document management and IT management.

תוכנות מחשב המספקות גישה מקוונת לאפליציות ותוכנות 
לניהול הדפסות, ניהול מסמכים וניהול טכנולוגיית מידע (איי. 
טי.) דרך מערכת הפעלה אינטרנטית או ממשקי שער; תוכנות 
מחשב ענן להורדה לניהול מסמכים; תוכנות מחשב ענן להורדה 
לניהול מכשירי הדפסה; תוכנות מחשב ענן להורדה לניהול 

מערכות טכנולוגיית מידע (איי. טי.); תוכנות אפליקציות מחשב 
לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, דהיינו, תוכנות להדפסות 

וניהול מסמכים וניהול טכנולוגיית מידע (איי. טי.).                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Inventory management in the field of printing and 
computer supplies; Online ordering services in the 
field of printing and computer supplies; Online retail 
store services featuring downloadable mobile 
application software and publications.

ניהול רשימת מלאי בתחום ציוד הדפסה ומחשבים; שירותי 
הזמנה מקוונים בתחום ציוד הדפסה ומחשבים; שירותי חנויות 

קמעונאות מקוונות המכילות תוכנות אפליקציה לניידים 
ופרסומים הניתנים להורדה.                                                

                                                                              

Class: 38 סוג: 38

Providing online forums for communication on topics 
of printing and computer supplies; Providing online 
chat rooms, social networking sites and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of printing and computer supplies.

אספקת פורומים מקוונים לתקשורת בנושאים של ציוד הדפסה 
ומחשבים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים, אתרי רשת חברתית 
ולוחות הודעות אלקטרוניים לשידור הודעות בין משתמשים 

בתחום ציוד הדפסה ומחשבים.                                            
                                                                                    

                                    

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely computer system 
administration for others; Creating and maintaining 
an interactive website featuring resources for 
document management, namely, providing a 
secured-access website that gives registered internet 
networked institutions the ability to upload, view, 
copy, print, download and share documents and 
images; Providing an interactive website featuring 
resources for managed print services; Application 
service provider, namely, hosting computer software 
applications of others; Providing a website featuring 
technical information relating to computer software 
for printing and computer supplies management; 
Technology consultation services in the field of 
printing system administration and printing supplies; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable 
cloud computing and web-based software for use in 
print management, document management and IT 
management.

שירותי מחשבים, דהיינו אדמיניסטרציה של מערכות מחשבים 
עבור אחרים; יצירה ותחזוקה של אתר אינטרנט אינטראקטיבי 
המכיל משאבים לניהול מסמכים, דהיינו, אספקת אתר אינטרנט 

עם גישה מאובטחת המספק למוסדות אינטרנט מרושתות 
רשומות את היכולת להעלות, לצפות, להעתיק, להדפיס, 
להוריד ולשתף מסמכים ותמונות; אספקת אתר אינטרנט 
אינטראקטיבי המכיל משאבים לשירותי הדפסה מנוהלים; 
מספק שירות אפליקציות, דהיינו, אירוח אפליקציות תוכנות 
מחשב של אחרים; אספקת אתר אינטרנט המכיל מידע טכני 

הקשור לתוכנות מחשב לניהול הדפסות וציוד מחשבים; שירותי 
ייעוץ טכנולוגי בתחום אדמיניסטרציית מערכות הדפסה וציוד 
הדפסה; אספקת שימוש זמני בתוכנות ענן ותוכנות מקוונות 

שאינן ניתנות להורדה לשימוש בניהול הדפסות, ניהול מסמכים 
וניהול טכנולוגיית מידע (איי. טי.).                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

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

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

ט"ו שבט תשע"ח - 41631/01/2018



 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
77070, Texas, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

U.S.A., 28/10/2015, No. 86802204 ארה"ב, 28/10/2015, מספר 86802204

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 41731/01/2018



ВЕМЛИДИ
Trade Mark No. 284195 מספר סימן

Application Date 03/04/2016 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

Antiviral pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatitis.

תכשירים רוקחיים, בפרט תכשירים רוקחיים אנטי ויראלים; 
תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות של הכבד; 

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפטיטיס.                                   
                            

ט"ו שבט תשע"ח - 41831/01/2018



TOUCH. A NEW DIMENSION.

Trade Mark No. 284205 מספר סימן

Application Date 03/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

(Societe A Responsabilite Limitee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; smokers` 
articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches.

טבק גולמי או מעובד; מוצרי טבק; סיגרים, סיגריות, סיגרילות, 
טבק לגלגול סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, טבק ללעיסה, 

טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא למטרות 
רפואיות(; סיגריות אלקטרוניות; מוצרי טבק המיועדים לעבור 
חימום; מכשירים חשמליים ורכיביהם לחימום סיגריות או טבק 
במטרה לשחרר אירוסול מכיל ניקוטין לשאיפה; תמיסות ניקוטין 
נוזליות לשימוש בסיגריות אלקטרוניות, צרכי מעשנים, נייר 

לסיגריות, גלילים לסיגריות, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, 
נרתיקים לסיגריות, מאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לגלגול 

סיגריות, מצתים, גפרורים.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 41931/01/2018



Trade Mark No. 284216 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1294187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PUIG France, Société par Actions Simplifiée

Address: 65-67 avenue des Champs-Elysées, F-75008 
PARIS, France

(SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; perfumery products and fragrances; eaux de 
Cologne; perfumes; preparations for body cleaning 
and care; deodorants and antiperspirants; soaps and 
gels for personal use; bath preparations; skin care 
preparations; talcum powders [for cosmetic use]; 
impregnated wipes, cotton wool  for hygienic and 
cosmetic use and for perfuming; cosmetics, toiletries 
and perfumery goods for the care and beauty care of 
eyelashes, eyes, eyebrows, lips and nails; non-
medicated lip balms; nail polish; hair treatments and 
preparations; make-up products; make-up removing 
products; preparations for shaving and hair removal; 
pre-shave products; after-shave products; beauty 
products, other than for medical use; cosmetic 
preparations for tanning and self-tanning; cosmetic 
kits.

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

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

France, 04/06/2015, No. 4185928 צרפת, 04/06/2015, מספר 4185928

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 42031/01/2018



Trade Mark No. 284223 מספר סימן

Application Date 13/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1294265 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cordless telephones; portable radio telephones; 
navigational instruments; navigational instruments for 
vehicle use (vehicle computers); satellite navigational 
apparatus; fiscal cash registers; stereos apparatus 
for personal use; transmitters of electronic signals; 
computer-measured fueling machines; parking 
meters; computers; laptop computers; computer 
keyboards; bar code readers; computer peripheral 
devices;  electronic pens [visual display units]; 
monitors [computer hardware]; mouse [data 
processing equipment]; optical discs; printers for use 
with computers; scanners [data processing 
equipment]; optical driver (computer); electronic 
pocket translators; integrated circuit cards [smart 
cards]; notebook computers; quantity indicators; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
teleprinters; facsimile machines; weighing machines; 
measures; electronic notice boards; antennas; 
transmitters of electronic signals; intercommunication 
apparatus; radiotelephony sets; radio for use with 
vehicles; television apparatus; video recorders; 
camcorders; cassette players; video game card; disc 
(image); DVD player; cameras [photography]; 
taximeters; tachometers; audiovisual teaching 
apparatus; high-frequency apparatus; optical lamps; 
locks, electric; electric door bells; eyeglasses; 
chargers for electric batteries; batteries, electric; 
animated cartoons; telephone apparatus; masts for 
wireless aerials; modems; video telephones; optical 
communication device; audio receivers; digital 
satellite TV receiver; digital cable television receivers; 
sound recording discs; coin-operated musical 
automata [juke boxes]; tape recorders; magnetic 
tapes; cabinets for loudspeakers; sound recording 
carriers; diaphragms [acoustics]; megaphones; sound 
recording strips; radio; microphones; materials for 
electricity mains [wires, cables]; electric resistance 
materials; transformers [electricity]; printed circuits; 
converters, electric; fluorescent screens; vacuum 
tubes [radio]; integrated circuit block; fluorescent 
screen; semiconductor device; remote control 
apparatus; electric installations for the remote control 
of industrial operations; electrolysers; fire 
extinguishers; radiology screens for industrial 
purposes; protective helmets; theft prevention 
installations, electric.

ט"ו שבט תשע"ח - 42131/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized words of 
"MALATA".

 Owners

Name: WANLIDA GROUP CO., LTD.

Address: No.618 Jiahe Road,Huli District, Xiamen City, 
361006 Fujian Province, People's Republic of China

(The People's Republic of China Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 42231/01/2018



Trade Mark No. 284224 מספר סימן

Application Date 25/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1294284 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for skin care; cosmetics; creams, 
milks, lotions, gels and powders (for non-medical 
use) for the face, body and hands; moisturizing 
emulsions; pomades for cosmetic use; perfumery 
products; perfumes; eaux de toilette; eaux de 
Cologne; scented water; essential oils; cleansing 
milks and oils for toilet purposes; talcum powders for 
toiletry use; almond milk and oil for cosmetic use; oils 
and lotions for cosmetic use; cosmetic creams; 
cosmetic preparations and bath salts (not for medical 
use); soaps, including liquid soaps; toilet soaps; 
disinfectant soaps; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; beauty masks; sun-tanning and 
after-sun creams, milks, gels and oils for cosmetic 
use; cosmetic skin-tanning preparations; sunscreen 
products for cosmetic use; shampoos; hair serums 
and lotions (not for medical use); hair care mousses 
and balms; hair gels and waxes; mustache wax; hair 
sprays;  after-shave lotions; body deodorants; 
deodorants for personal use (perfumery); potpourris 
[fragrances]; make-up and make-up removing 
products; make-up removers for the face and eyes; 
eye liners; lipstick; lip brightener (gloss); lip contour 
pencils; mascara; pencils for cosmetic use; 
cosmetics for eyelashes; eyebrow and eyelash 
pencils; eye contour pencils; concealers; make-up; 
blushers; eye shadows; make-up powders; facial 
foundation; decorative transfers for cosmetic use; 
cosmetic kits; cosmetic preparations for slimming; 
firming creams; cotton wool for cosmetic use; cotton 
sticks for cosmetic use;  cosmetic skin whitening 
products; skin lightening emulsions; nail care 
products; nail creams; white pencils for nails; nail 
hardeners; nail varnish and polish; nail polish 
removing products; false nails; adhesives for affixing 
false nails; hair dyes and bleaching preparations; hair 
waving preparations; hair dyes; depilatories; 
depilatory wax; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic use; sachets for perfuming linen; 
dentifrices; dental bleaching gels; mouth care 
products (not for medical use).

ט"ו שבט תשע"ח - 42331/01/2018



 Owners

Name: CCI R&D

Address: ZI Les Pâtis, F-27400 ACQUIGNY, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Class: 25 סוג: 25

Clothing; overalls; shirts; aprons (clothing); hosiery; 
underwear [lingerie]; underwear; slips (underwear); 
leotards (bodysuits); brassieres; straps for 
brassieres; bra strap protectors; corsets; camisoles; 
girdles (underwear); breeches for wear; briefs; 
underpants; stockings; socks; spats; tights; bibs (not 
of paper); layettes [clothing]; bathing suits; bathing 
caps; bathrobes (clothing); shower caps; pajamas; 
dressing gowns (robes); sleep masks; belts 
(clothing); gloves (clothing); mittens; scarves; sashes 
for wear; fur stoles; boas (necklets);  shawls; turbans 
(clothing); bandanas (neckerchiefs); headbands 
(clothing); headgear; caps (bonnets); caps 
(headwear); headwear; headgear for wear; caps; 
berets; hats (paper) (clothing); skull caps; hoods 
(clothing); ear muffs (clothing); visors (headwear); 
veils (clothing); half veils (clothing); footwear; 
bedroom slippers; slippers; esparto shoes or sandals; 
sandals.

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings; 
aromatherapy services; beauty salons; hairdressing 
salons; medical assistance; medical clinic services; 
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)

France, 29/05/2015, No. 15/4.184.495 צרפת, 29/05/2015, מספר 15/4.184.495

Class: 3 סוג: 3

Class: 44 סוג: 44

France, 02/10/2015, No. 15/4.214.660 צרפת, 02/10/2015, מספר 15/4.214.660

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 42431/01/2018



Trade Mark No. 284229 מספר סימן

Application Date 10/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1294309 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; chemicals for use in the 
manufacture of dietary supplements and foods; 
chemical additives for use in the manufacture of 
dietary supplements and foods; amino acids for use 
in the manufacture of dietary supplements and foods; 
bacteriological culture mediums other than for 
medical or veterinary purposes; cell culture mediums 
other than for medical or veterinary purposes; cell 
culture mediums for research and for scientific 
purposes, other than for medical or veterinary 
purposes; plant growth regulating preparations; 
artificial sweeteners [chemical preparations].

ט"ו שבט תשע"ח - 42531/01/2018



Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, diagnostic preparations for 
medical purposes, chemical reagents for medical or 
veterinary purposes, diagnostic reagents for medical 
use and vitamin preparations, pharmaceuticals for 
the treatment of cancer and malignant tumors, pain, 
hematological disorders, renal diseases, endocrine 
diseases, immunity disorders, neurological, 
psychiatric and other central nervous system 
disorders, infectious diseases; parasitic diseases, 
nutritional diseases, metabolic diseases, congenital 
malformations, traumatic injury, eye diseases, ear 
diseases, circulatory system diseases, diseases of 
the respiratory system, digestive system diseases, 
skin diseases, diseases of the musculoskeletal 
system and diseases of the genitourinary system; 
pharmaceutical preparations, namely, diagnostic 
preparations for medical purposes, chemical 
reagents for medical or veterinary purposes, 
diagnostic reagents for medical use and vitamin 
preparations, pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and malignant tumors, pain, 
hematological disorders, renal diseases, endocrine 
diseases, immunity disorders, neurological, 
psychiatric and other central nervous system 
disorders, infectious diseases, parasitic diseases, 
nutritional diseases, metabolic diseases, congenital 
malformations, traumatic injury, eye diseases, ear 
diseases, circulatory system diseases, diseases of 
the respiratory system, digestive system diseases, 
skin diseases, diseases of the musculoskeletal 
system and diseases of the genitourinary system; 
cells for medical purposes; bacteriological culture 
mediums for medical and veterinary purposes for use 
in augmentation, differentiation and cultivation of 
bone, tissue and cells; cell culture mediums for 
medical and veterinary purposes for use in 
augmentation, differentiation or cultivation of bone, 
tissue and cells; cell culture mediums for research 
and for scientific purposes and for medical or 
veterinary purposes for use in augmentation, 
differentiation or cultivation of bone, tissue and cells;  
absorbent cotton for medical purposes; adhesive 
plasters for medical purposes; bandages for 
dressings; lacteal flour for babies; dietary 
supplements; dietetic beverages, namely, juice 
drinks, jelly drinks and milk adapted for medical 
purposes; dietetic foods, namely, crackers, candy, 
jelly adapted for medical purposes; beverages for 
babies adapted for medical purposes; food for 
babies; dietary supplements for animals;  
bacteriological culture mediums for medical and 
veterinary purposes; cell culture mediums for medical 
and veterinary purposes; cell culture mediums for 
research and for scientific purposes [only for medical 
or veterinary purposes]; reagent paper for medical 
purposes; gauze for dressings; empty capsules for 
pharmaceuticals; absorbent cotton; adhesive 
plasters;  dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 42631/01/2018



Class: 10 סוג: 10

Apparatus for use in medical analysis; medical 
apparatus, namely, injection device for 
pharmaceuticals, injection needles for medical 
purposes, inhalation device for pharmaceuticals, 
defibrillators, medical apparatus for treating 
respiratory conditions, infusion device for 
administering drugs, infusion pumps for delivering 
measured amounts of solutions into the bloodstream 
over time, blood transfusion apparatus, blood 
component separation apparatus for medical 
purposes, diagnostic apparatus for detecting cancer, 
diagnostic apparatus for detecting infection, 
diagnostic apparatus for detecting the disease state 
of human illnesses, containers and trays specially 
designed for transporting and holding 
pharmaceuticals, high frequency electromagnetic 
therapy apparatus, low frequency electric therapy 
apparatus, short wave therapy machines and 
apparatus, static electric therapy apparatus, 
ultraviolet radiator units for therapeutic purposes, 
infrared radiator units for therapeutic purposes, 
mercury arc lamp units for therapeutic purposes, 
carbon arc lamp units for therapeutic purposes, 
massage apparatus for medical purposes; medical 
instruments, namely, for use in injection for 
administering drugs, infusion for administering drugs, 
inhalation for administering drugs, transfusion, 
separation of blood component for medical purposes, 
diagnosis for detecting cancer, diagnosis for 
detecting infection, diagnosis for detecting the 
disease state of human illnesses, transporting and 
holding pharmaceuticals, analysis of biological 
materials for medical purposes, analysis of body 
fluids; chemicals for medical purposes, analysis of 
drugs, analysis of drug metabolites, analysis; surgical 
apparatus; surgical instruments; gloves for medical 
purposes.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of pharmaceuticals; extraction, 
production and synthesis of pharmaceuticals for 
others; custom manufacture of industrial chemicals; 
custom manufacture of medical apparatus and 
medical instruments; manufacture of antibody-
producing cells for others.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research; research of chemicals; 
analysis of chemicals; testing, inspection or research 
of pharmaceuticals; testing, inspection or research of 
chemicals; testing, inspection or research of 
cosmetics; testing, inspection or research of 
foodstuff; providing technical advice relating to 
chemical research; providing technical advice relating 
to pharmaceutical development; providing technical 
advice relating to chemical development; rental of 
laboratory apparatus; rental of laboratory 
instruments.

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

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

ט"ו שבט תשע"ח - 42731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, dark orange, orange and light orange.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The capital letter K in bold is in the color white 
and is placed against three overlapping ovals in 
gradations of orange; the area where the three ovals 
intersect is in the color dark orange, the area where 
the two ovals intersect is in the color orange, and the 
area where the three ovals do not intersect is in the 
color light orange.

White, dark orange, orange and light orange. The 
capital letter K in bold is in the color white and is 
placed against three overlapping ovals in gradations 
of orange; the area where the three ovals intersect is 
in the color dark orange, the area where the two 
ovals intersect is in the color orange, and the area 
where the three ovals do not intersect is in the color 
light orange.

 Owners

Name: Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 1-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8185, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Japan, 18/06/2015, No. 2015-057606 יפן, 18/06/2015, מספר 2015-057606

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 42831/01/2018



Trade Mark No. 284271 מספר סימן

Application Date 12/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1294784 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Ready-made clothing; blouses; waterproof clothing; 
clothing for sports; dresses; suits; pinafore dresses; 
chemises; bandanas [neckerchiefs]; underwear; boas 
[necklets]; teddies [undergarments]; corsets 
[underclothing]; boots for sports; stockings; socks; 
shirts; shirt yokes; shirt fronts; bodices [lingerie]; 
short-sleeve shirts; hats; coats; hoods [clothing]; 
tunics; blousons; belts [clothing]; tights; collars 
[clothing]; neck bands [parts of clothing]; false collars; 
bathing suits; panties; neckties; detachable collars; 
ready-made linings [parts of clothing]; scarfs; 
gabardines [clothing]; sweatshirts; jackets [clothing]; 
skirts; gloves [clothing]; garments; garments of 
leather; garments of imitations of leather; jerseys 
[clothing]; leggings [trousers]; knitwear [clothing]; 
maillots [jerseys]; sports jerseys; hosiery; sweaters; 
jumpers; muffs [clothing]; cloaks; sports skirts; skorts; 
trousers; short trousers; parkas; furs [clothing]; 
pyjamas; bath robes; cuffs; ponchos; sandals; saris; 
sarongs; neck warmers; arm warmers [clothing]; 
leggings [leg warmers); shrugs [clothing]; shoes; 
shawls; sashes for wear; overcoats; outerclothing; 
petticoats; boots; fur stoles; T-shirts; polo shirts; 
bermuda shorts; combinations [clothing]; veils 
[clothing]; berets; caps with visors; bonnets; dressing 
gowns; slippers; clogs.

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

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

Italy, 30/04/2015, No. MO2015C000349 MO2015C000349 איטליה, 30/04/2015, מספר

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 42931/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a sign depicting the wording 
N61 in fancy characters, the letter N being of a larger 
size, in double profile and underlined by a horizontal 
segment under which the numeral 61 is placed, the 
whole being enclosed in a vertical profiled 
rectangular border.

 Owners

Name: MANIFATTURA RIESE S.P.A.

Address: Via S. Lodovico, 6, I-42010 RIO SALICETO 
(Reggio Emilia), Italy

(ITALY Joint Stock Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 43031/01/2018



Trade Mark No. 284279 מספר סימן

Application Date 27/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1294950 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rolls-Royce Motor Cars Limited

Address: Summit One, Summit Avenue, Farnborough, 
Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

(United Kingdom Private Limited 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

Automobiles and their parts.

Class: 28 סוג: 28

Miniature automobiles, model automobiles, toy 
automobiles, children's ride-on toy automobiles.

Class: 35 סוג: 35

Retail sales of automobiles; automobiles dealerships 
services.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance services for automobiles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 014440937 האיחוד האירופי, 04/08/2015, מספר 014440937

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

ט"ו שבט תשע"ח - 43131/01/2018



Trade Mark No. 284283 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1294985 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the fanciful wording ARAMIS.

 Owners

Name: Aizoon S.r.l.

Address: Str. del Lionetto, 6, I-10146 Torino, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of information 
technology security, business management services, 
data management services, digital forensic, incident 
and crisis management, interactive web applications 
and embedded systems; electronic publications 
(downloadable). 

Class: 35 סוג: 35

Business risk management services; business risk 
assessment services.

Class: 42 סוג: 42

Maintenance and updating of computer software 
relating to computer security and prevention 
computer risks.

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

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

Italy, 22/01/2016, No. 302016000006530 איטליה, 22/01/2016, מספר 302016000006530

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 43231/01/2018



Trade Mark No. 284340 מספר סימן

Application Date 05/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lock & Lock Co., Ltd.

Address: 386 Gasan-Li, Seonjang-Myun, Asan, 
Chungnam, Republic of Korea

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: 21 סוג: 21

Heatproof earthenware pans; Pot and pan scrapers; 
Pot stands [trivets]; Pot lids; Closures for pot lids; 
Utility turner (kitchen equipment); Non-electric frying 
pans; Non-electric pots; Non-electric cooking 
utensils; Non-electric coffee pots; Sauce pans; 
Containers for foodstuffs; Portable cooking kits for 
outdoor use; Glass pans; Ladles, for kitchen use; 
Kitchen utensils; Pots

מחבתות כלי חרס עמידות בחום; מגרדי סיר ומחבת; תחתיות 
סירים; מכסה סירים; סגרים למכסי סירים; ציוד מטבח; 

מחבתות לא חשמליות; סירים לא חשמליים; כלי בישול לא 
חשמליים; קומקומי קפה לא חשמליים; מחבתות רטבים; מכלים 
למצרכי מזון; ערכות בישול ניידות לשימוש בחוץ; מחבתות 

זכוכית; מצקות, לשימוש במטבח; כלי מטבח; סירים.               
                                                                                    

                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 43331/01/2018



CAREKIT

Trade Mark No. 284355 מספר סימן

Application Date 05/04/2016 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1761402 אוסטרליה מספר: 1761402

Dated 29/03/2016 (Section 16) מיום 29/03/2016 (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; smartwatches; 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; application development software; computer 
software used in developing other software 
applications; computer software used in providing 
education and training in software programming and 
application development; 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; 
all included in class 9.

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 לביש למחשב; חומרת מחשב 
לבישה; ציוד היקפי למכשירים ניידים; מכשירים אלקטרוניים 
דיגיטליים לבישים המסוגלים לספק גישה לאינטרנט, לשליחה, 

קבלה ואחסון של שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, ונתונים 
דיגיטליים אחרים; שעונים חכמים; 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; מכשיתרי מערכת מיקום גלובאלי (ג'י. פי. אס); מכשירי 
וכלי ניווט; תוכנת פיתוח יישומים; תוכנת מחשב המשמשת 
בפיתוח יישומי תוכנה אחרים; תוכנת מחשב המשמשת 
לאספקת חינוך והדרכה בתכנות תוכנה ופיתוח יישומים; 
מכשירי שליטה מרחוק; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, 

מטענים, מעגנים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 
ואלקטרוניים לשימוש עם כל המוצרים האמורים לעיל; כיסויים, 
תיקים, 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; יומנים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.               
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Class: 10 סוג: 10

Health and wellness sensors, monitors and displays 
for better control on medical conditions; all included 
in class 10.

חיישני, צגי ומסכי בריאות ושלומות לשליטה טובה יותר במצבים 
בריאותיים; הנכללים כולם בסוג 10.                                     

                      

Class: 41 סוג: 41

Education, training, classes, workshops, tutorials, 
and conferences in the field of computer 
programming and computer software development, 
distributing related course materials, and providing 
and publishing online and electronic publications and 
providing online library services in the field of 
computer programming and computer software 
development; providing information in the fields of 
fitness and exercise; providing a website featuring 
information on fitness and exercise; all included in 
class 41.

חינוך, הדרכה, שיעורים, סדנאות, שיעורי הדרכה, וכנסים 
בתחום של תכנות מחשבים ופיתוח תוכנת מחשב, הפצת חומרי 

קורס קשורים, ואספקה ופרסום של פרסומים מקוונים 
ואלקטרוניים ואספקת שירותי ספריה מקוונת בתחום של תכנות 
מחשבים ופיתוח תוכנת מחשב; מתן מידע בתחומי הכושר 

והתעמלות; ניהול אתר אינטרנט המציג מידע על כושר ופעילות 
גופנית; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software for 
application; 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; rental 
of computer hardware and software apparatus and 
equipment; computer hardware and software 
consulting services; support and consultation 
services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer 
hardware or software information online; website 
creation, design and maintenance services; website 
hosting services; providing online non-downloadable 
application development software; providing online 
non-downloadable computer software used in 
developing other software applications; computer 
software used in providing education and training in 
software programming and application development; 
application service provider (ASP) services featuring 
hosting computer software applications of others; 
providing search engines for obtaining data via the 
internet and other electronic communications 
networks; computer services, namely providing a 
user-customized feed of news, sports, weather, 
commentary, and other information, content from 
periodicals, blogs, and websites, and other text, 
audio, video, and multimedia content; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on global computer networks for 
others; electronic data storage services; providing a 
social networking website that helps a user 
communicate their health status and insights data 
with care teams and friends/family members;  
cartography and mapping services; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת מחשב ליישומים; עיצוב ,פיתוח 
ותחזוקה של תוכנת מחשב קניינית בתחום של שפה טבעית, 
דיבור, רמקול, שפה, זיהוי קול, וזיהוי טביעת קול; השכרה של 
מכשירי וציוד חומרת ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ בחומרת 

ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ ותמיכה לפיתוח מערכות מחשב, 
מאגרי נתונים ויישומים; אספקת מידע מקוון על חומרת ותוכנת 
מחשב; שירותי יצירה, עיצוב ותחזוקה של אתרי אינטרנט; 

שירותי אירוח אתרי אינטרנט; אספקת תוכנת פיתוח יישומים 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה; אספקת תוכנת מחשב מקוונת 
שאינה ניתנת להורדה המשמשת לפיתוח יישומי תוכנה אחרים; 

תוכנת מחשב המשמשת לאספקת חינוך והדרכה בתכנות 
תוכנה ופיתוח יישומים; שירותי ספק שירותי יישומים (איי. אס. 
פי) הכוללים אירוח יישומי תוכנת מחשב של אחרים; אספקת 
מנועי חיפוש לקבלת נתונים באמצעות האינטרנט ורשתות 
תקשורת אלקטרונית אחרות; שירותי מחשב, שהם אספקת 
הזנה של חדשות, ספורט, מזג אויר, פרשנות, ומידע אחר 
המותאמים למשתמש, תוכן מכתבי עת, בלוגים, ואתרי 

אינטרנט, ותכני טקסט, אודיו, וידאו, ומולטימדיה אחרים; יצירת 
אינדקסים של מידע מקוון, אתרים ואמצעים אחרים הזמינים 
ברשתות מחשבים גלובאליות עבור אחרים; שירותי אחסון 

נתונים אלקטרוניים;  אספקת אתר אינטרנט של רשת חברתית 
המסייעת למשתמש לתקשר את מצבו הבריאותי ולקבל עצות 
מצוותי טיפול, חברים ובני משפחה; שירותי קרטוגרפיה ומיפוי; 
שירותי מידע, ייעוץ והכוונה בנוגע לכל האמור לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 44 סוג: 44

Health, fitness, exercise, and wellness monitoring 
and assessment services; providing information in 
the fields of health and wellness; providing a website 
featuring information on health and wellness; all 
included in class 44.

שירותי ניטור והערכת בריאות, כושר, פעילות גופנית, שלומות; 
אספקת מידע בתחומים של בריאות, פעילות גופנית, ושלומות; 

אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע על בריאות ושלומות; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 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, 13/01/2016, No. 69153 ג'מאייקה, 13/01/2016, מספר 69153

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

European Union, 23/03/2016, No. 15269996 האיחוד האירופי, 23/03/2016, מספר 15269996

Class: 41 סוג: 41
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CVS HEALTH

Trade Mark No. 284358 מספר סימן

Application Date 06/04/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Foot products, namely, foot scrubs; pumice stones; 
cosmetic cream; non-medicated foot socks; non-
medicated foot powder; aromatic body care products; 
wipes impregnated with a cleaning preparation; 
massage oil; bath oil; baby care, including, non-
medicated cotton swabs for personal use, baby oil, 
baby body wash, baby lotion, baby wipes, baby 
powder, petroleum jelly for cosmetic purposes, 
cornstarch powder, baby shampoo, baby hair 
detangler and conditioners, pre-moistened or 
impregnated cotton cleaning pads, non-medicated 
diaper rash ointments and lotions; menthol vapor 
lotion preparations for babies; cloths impregnated 
with alcohol for medical purposes; non-medicated 
skin cream for general skin rash.

מוצרי כף רגל, דהיינו, קרם פילינג לרגל; אבני פומיס, קרם 
קוסמטי; גרביים לא תרופתיות לכף הרגל; אבקה לא תרופתית 
לכף הרגל; מוצרי טיפוח גוף ארומטיים; מגבונים מוספגים עם 
תכשיר ניקוי; שמן עיסוי; שמן אמבט; תכשירים לטיפול בתינוק, 

כולל, מקלוני צמר גפן לא רפואיים
לשימוש אישי, שמן תינוקות, תרחיץ גוף לתינוקות, תחליב 
לתינוקות, מגבונים לתינוקות, אבקה לתינוקות, ג'ל פטרוליום 

למטרות קוסמטיות, אבקת עמילן תירס, שמפו לתינוקות, מתירי 
קשרים ומרככים לשיער תינוקות, כריות לניקוי מכותנה 

מלוחלחות מראש או מוספגות, משחות
ותחליבים לא תרופתיים נגד תפרחת חיתולים; תכשירי תחליב 
אדי מנטול לתינוקות; מטליות מוספגות עם אלכוהול למטרות 
רפואיות; קרם עור לא תרופתי לפריחת עור כללית.                 
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Class: 5 סוג: 5

Diet supplements; dietary supplements; nutritional 
supplements; liquid protein supplements; protein 
dietary supplements; whey protein supplements; diet 
pills; nutritional supplement for eliminating toxins 
from the body; foot supplement; Medicated creams 
and powders for foot care; medicated foot lotion; 
medicated foot balm; wart removing preparations; 
corn and callus creams; antifungal preparations; 
bunion pads; corn pads; moleskin for medical 
purposes; cotton wool for medical purposes; odor 
neutralizing sprays for foot odor; athlete's foot 
powders; medicated foot powder; epsom salts; 
athlete's foot preparations; chewing gum for medical 
purposes; medicated lozenges; tobacco and smoking 
cessation preparations that temporarily reduce the 
desire to smoke; transdermal patches featuring 
smoking cessation preparations; gels used for 
personal lubricant; medicated preparation for teething 
pain, motion sickness treatment preparations; 
menthol vapor bath preparations for babies, 
electrolyte drinks for medical purposes, medicated 
diaper rash ointments and lotions, infant and toddler 
formula, nutritional supplements, food for babies, 
namely, cereals, homeopathic supplements, probiotic 
supplements, diapers; training pants, nursing pads; a 
full line of non-medicated feminine care and hygiene 
products; a full line of medicated feminine care and 
hygiene products; pregnancy test kits for home use; 
ovulation test kits; vaginal infection screening kits; 
personal lubricants; pain relief medications; eye and 
ear care products, including, eye drops, eyelid wipes, 
ear drops, eye ointment, lens wipes, eye patches, 
lens cleaners, irrigating solutions for eye use, eye 
washes, saline wash for medical purposes, eyeglass 
lens cleaning kits; incontinence products, including, 
disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene, 
disposable diapers for continence, incontinence 
garments, incontinence pads, medicated skin care 
preparations, medicated pre-moistened wipes, 
disposable wipes not impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene.

תוספי דיאטה; תוספים דיאטטיים; תוספי תזונה; תוספי חלבון 
נוזליים; תוספי חלבון דיאטטיים; תוספי חלבון ממי גבינה; כדורי 
דיאטה; תוסף תזונה לסילוק רעלים מהגוף; תוסף לכף הרגל; 

קרמים ואבקות רפואיים לטיפול בכף הרגל; תחליב תרופתי לכף 
הרגל; צורי תרופתי

לכף הרגל; תכשירים להסרת יבלות; קרמים נגד יבלות קורן 
ועור יבש וקשה; תכשירים נגד פטריות; רפידות בניון; רפידות 
עבור יבלות קורן; מולסקין למטרות רפואיות; צמר גפן למטרות 
רפואיות; מרססים מנטרלים ריח עבור ריחות של כף רגל; 

אבקות נגד פטרת כף הרגל; אבקה
תרופתית לכף הרגל; מלחי אפסום; תכשירים נגד פטרת כף 
הרגל; גומי לעיסה למטרות רפואיות; לכסניות תרופתיות; 
תכשירים להפסקת טבק ועישון שמפחיתים באופן זמני את 

החשק לעשן; מדבקות להעברה דרך העור המציגות תכשירים 
להפסקת עישון; ג'לים המשמשים כחומרי סיכה אישיים; תכשיר 
תרופתי לכאבי בקיעת שיניים, תכשירים לטיפול במחלת ים; 

תכשירי אמבט של אדי מנטול לתינוקות, משקאות 
אלקטרוליטים למטרות רפואיות, משחות ותחליבים תרופתיים 

נגד תפרחת חיתולים, פורמולה לפעוטות וטף, תוספים 
תזונתיים, מזון לתינוקות, דהיינו, דגני בוקר, תוספים 

הומיאופאתיים, תוספי פרוביוטיקה, חיתולים; תחתוני גמילה, 
רפידות הנקה; קו שלם של מוצרי טיפוח והיגיינה נשיים לא 

תרופתיים; קו שלם של מוצרי טיפוח והיגיינה נשיים תרופתיים; 
ערכות בדיקת הריון לשימוש ביתי; ערכות בדיקת ביוץ; ערכות 

סריקה לדלקות 
וגינליות; חומרי סיכה אישיים; תרופות להקלה על כאב; מוצרי 
טיפול בעיניים ואוזניים, כולל,טיפות עיניים, מגבונים לעפעפיים, 
טיפות אוזניים, משחת עיניים, , מגבונים לעדשות, רטיות לעין, 
מנקי עדשות, תמיסות שטיפה לשימוש העיניים, תרחיצי עיניים, 

תרחיץ מי מלח למטרות
רפואיות, ערכות ניקוי עדשות משקפיים; מוצרים לאי שליטה על 
הסוגרים, כולל, מגבונים חד פעמיים המוספגים עם כימיקלים או 
תרכובות לניקוי להיגיינה אישית, חיתולים חד פעמיים לאיפוק, 
ביגוד לאי שליטה על סוגרים, רפידות לאי שליטה על סוגרים, 

תכשירים תרופתיים
לטיפול העור, מגבונים מלוחלחים מראש תרופתיים, רפידות 
מיטה לאי שליטה על סוגרים, יריעות לאי שליטה על סוגרים, 
מגבונים חד פעמיים לא מוספגים עם כימיקלים או תרכובות 

לניקוי להיגיינה אישית, מטליות רחצה.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 6 סוג: 6

Metal bathtub grab bars; foot care implements, 
namely foot scrapers; metal identification bracelet.

מוטות אחיזה ממתכת לאמבטיה; אמצעים לטיפול בכף הרגל, 
דהיינו מגרדי כף רגל; צמיד זיהוי ממתכת.                     

Class: 8 סוג: 8

Foot care instruments, namely, pedicure implements; 
nail clippers; pedicure instruments; manicure 
instruments; callus cutters; hand tool, namely a 
reacher to extends one's reach to grab and grip 
objects; pill and tablet cutters and crushers; nail 
clippers.

כלים לטיפול בכף הרגל, דהיינו, מכשירי פדיקור; קוצצי 
ציפורניים; כלים לפדיקור; כלים למניקור; חותכי עור יבש וקשה; 
כלי ידני, דהיינו יד עזר להאריך את מרחק ההגעה של מישהו 
לתפוס ולאחוז באובייקטים; חותכי ומרסקי כדורים וטבליות; 

קוצצי ציפורניים.                                              

Class: 9 סוג: 9

Magnifying glasses; lens cases; eyeglass repair kits; 
medical bottle magnifier. 

זכוכיות מגדלת; מחסניות לעדשות, ערכות תיקון משקפיים; 
מגדיל בקבוק רפואי.                   
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Class: 10 סוג: 10

Orthopedic heel cushions; compression socks for 
medical or therapeutic use; splints; arch supports for 
footwear; supports for feet and toes for medical use; 
physical rehabilitation, physical therapy and sports 
medicine equipment all designed specifically for 
medical use; therapeutic hot and cold therapy packs; 
massage apparatus; support bandages; bags for the 
collection and disposal of emesis waste; medical 
products, namely therapeutic mattresses, beds, seats 
and cushions, canes for medical purposes; crutches; 
slings; cervical collars; rollators; walkers; crutch 
accessory kits containing crutch tips, crutch pads, 
crutch cushions, crutch hand grips; walker 
accessories; walker accessories, namely, walker 
glide skis, walker replacement parts; pill splitters for 
dispensing unit doses of medicine; droppers for 
administering medication sold empty; bottles, 
containers, syringes, spoons and cups for 
administering medication sold empty; thermometers 
for medical purposes, nasal aspirator, incontinence 
bed pads, hot and/or cold compresses, ear syringes, 
incontinence sheet protector, incontinence bed 
protection pads; eye and ear droppers, ear plugs, 
Incontinence sheets; medical apparatus, namely, an 
ear wash device in the nature of a container to be 
filled with appropriate fluid by the user for flushing ear 
wax from the ear. 

כריות אורתופדיות לעקב; גרבי לחץ לשימוש רפואי או טיפולי; 
סדים; תמיכה לקשת עבור הנעלה; תומכים לכפות הרגליים 

ובהונות לשימוש רפואי; ציוד שיקום פיזי, לפיזיותרפיה ורפואת 
ספורט כולו מיועד ספציפית לשימוש רפואי; אריזות טיפול חום 

וקור טיפוליות; מכשירי עיסוי;
תחבושות תמיכה; שקיות לאיסוף וסילוק פסולת הקאה; מוצרים 
רפואיים, דהיינו מזרונים, מיטות, מושבים וכריות טיפוליים, 

מקלות הליכה למטרות רפואיות; קביים; מתלים; סדים לצוואר; 
הליכוני רולטור; הליכונים; ערכות אביזרי קביים המכילות קצוות 

קביים, רפידות קביים, כריות קביים, מאחזי ידיים לקביים; 
אביזרי הליכון; אביזרי הליכון, דהיינו, קצוות החלקה של הליכון, 
חלקי חילוף של הליכון; מפצלי כדורים להנפקת מנות מדודות 
של תרופה; טפטפות למתן תרופות הנמכרות ריקות; בקבוקים, 
מיכלים, מזרקים, כפות וספלים למתן תרופות הנמכרות ריקות; 
מדי חום למטרות רפואיות, שואב ריריות מהאף, רפידות מיטה 
לאי שליטה בסוגרים, קומפרסים חמים ו/או קרים, מזרקים 

לאוזן, מגני סדין לאי שליטה בסוגרים, רפידות הגנה למיטה לאי 
שליטה על הסוגרים; טפטפות לעיניים ואוזניים, אטמי אוזניים; 
מכשירים רפואיים, דהיינו, התקן רחיצת אוזניים בצורה של 
מיכל למילוי בנוזל מתאים על ידי המשתמש להזרמת שעוות 

אוזניים מהאוזן.                                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 11 סוג: 11

Commodes being raised toilet seats; toilets; sitz 
baths; toilet seats; shower heads; urinals.

מושבים לאסלה שהם מושבי אסלה מוגבהים; אסלות; מושבי 
רחצה לאסלה; מושבי אסלה; ראשי מקלחת; משתנות.

Class: 14 סוג: 14

Pill fob.                           .מחזיק מפתחות לכדורים

Class: 16 סוג: 16

General purpose plastic bags; paper toilet bowl 
liners; medical identification cards, not magnetically 
encoded. 

שקיות פלסטיק למטרה כללית; אסלניות מנייר; כרטיסי זיהוי 
רפואיים, לא מקודדים באופן מגנטי.                                     

              

Class: 17 סוג: 17

Non-slip, rubber adhesive-backed bathtub appliqués. עיטורים נגד החלקה, עם גב גומי דביק לאמבטיה.                 

Class: 18 סוג: 18

Canes; cane handles; metal parts of canes and 
walking sticks.                                 

מקלות הליכה; ידיות למקל הליכה; חלקי מתכת של מקלות 
הליכה ומקלות הליכה מעוצבים.

Class: 20 סוג: 20

Cushions and portable bath seats; hangers in the 
nature of non-metal hooks used to hang a cane from 
a table or chair; inflatable pillows; non-metal bathtub 
grab bars.

כריות ומושבי אמבט ניידים; קולבים בצורה של ווים לא 
מתכתיים המשמשים לתלות מקל הליכה משולחן או כיסא; 

כריות מתנפחות; מוטות אחיזה לא מתכתיים לאמבטיה.           
                                  

Class: 21 סוג: 21

Cups; mixing cups; shoe horns.   .ספלים; ספלי ערבוב; כפות נעליים

Class: 24 סוג: 24

Bath mitts; wash cloths.  .כפפות אמבט; מטליות רחצה
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; socks and insoles for footwear; sleep 
masks.

הלבשה; גרביים ומדרסים לנעליים; מסכות שינה.                    
      

Class: 26 סוג: 26

Shoe laces; laces for footwear. שרוכי נעליים; שרוכים להנעלה.       

Class: 28 סוג: 28

Stress relief exercise balls. כדורי כושר להרפיית מתח.              

Class: 29 סוג: 29

Coconut oil. שמן קוקוס.     

Class: 30 סוג: 30

Food thickeners. מסמיכי מזון.         

Class: 32 סוג: 32

Sports and energy drinks; smoothies; protein 
enriched sports drinks.

משקאות ספורט ואנרגיה; שייקים; משקאות ספורט מועשרים 
בחלבון.                     

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

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

U.S.A., 07/10/2015, No. 86/781,345 ארה"ב, 07/10/2015, מספר 86/781,345

Class: 5 סוג: 5

A full line of non-medicated feminine care and 
hygiene products; a full line of medicated feminine 
care and hygiene products; pregnancy test kits for 
home use; ovulation test kits; vaginal infection 
screening kits; personal lubricants; pain relief 
medications; eye and ear care products, including, 
eye drops, eyelid wipes, ear drops, eye ointment, lens 
cases, lens wipes, eye patches, eyeglass repair kits, 
lens cleaners, eye and ear droppers, ear plugs, 
irrigating solutions for eye use, eye washes, saline 
wash for medical purposes, eyeglass lens cleaning 
kits; medical apparatus, namely, an ear wash device 
in the nature of a container to be filled with 
appropriate fluid by the user for flushing ear wax from 
the ear; incontinence products, including, disposable 
wipes impregnated with cleansing chemicals or 
compounds for personal hygiene, non-medicated skin 
cream for general skin rash, disposable diapers for 
continence, incontinence garments, incontinence 
pads, medicated skin care preparations, medicated 
pre-moistened wipes, incontinence bed pads, 
incontinence sheets, disposable wipes not 
impregnated with cleansing chemicals or compounds 
for personal hygiene, wash cloths.

קו שלם של מוצרי טיפוח והיגיינה נשיים לא תרופתיים; קו שלם 
של מוצרי טיפוח והיגיינה נשיים תרופתיים; ערכות בדיקת הריון 

לשימוש ביתי; ערכות בדיקת ביוץ; ערכות סריקה לדלקות 
וגינליות; חומרי סיכה אישיים; תרופות להקלה על כאב; מוצרי 
טיפול בעיניים ואוזניים, כולל, טיפות עיניים, מגבונים לעפעפיים, 

טיפות אוזניים, משחת עיניים, מחסניות לעדשות, מגבונים 
לעדשות, רטיות לעין, ערכות תיקון משקפיים, מנקי עדשות, 
טפטפות לעיניים ואוזניים, אטמי אוזניים, תמיסות שטיפה 
לשימוש העיניים, תרחיצי עיניים, תרחיץ מי מלח למטרות 
רפואיות, ערכות ניקוי עדשות משקפיים; מכשירים רפואיים, 
דהיינו, התקן רחיצת אוזניים בצורה של מיכל למילוי בנוזל 
מתאים על ידי המשתמש להזרמת שעוות אוזניים מהאוזן; 
מוצרים לאי שליטה על הסוגרים, כולל, מגבונים חד פעמיים 
המוספגים עם כימיקלים או תרכובות לניקוי להיגיינה אישית, 

קרם לעור לא תרופתי לפריחת עור כללית, חיתולים חד פעמיים 
לאיפוק, ביגוד לאי שליטה על סוגרים, רפידות לאי שליטה על 
סוגרים, תכשירים תרופתיים לטיפול העור, מגבונים מלוחלחים 
מראש תרופתיים, רפידות מיטה לאי שליטה על סוגרים, יריעות 
לאי שליטה על סוגרים, מגבונים חד פעמיים לא מוספגים עם 

כימיקלים או תרכובות לניקוי להיגיינה אישית, מטליות רחצה.     
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U.S.A., 17/11/2015, No. 86/822,619 ארה"ב, 17/11/2015, מספר 86/822,619

Class: 3 סוג: 3

Baby care, including, all purpose cotton swabs for 
personal use, baby oil, baby body wash, baby lotion, 
baby wipes, baby powder, petroleum jelly, cornstarch 
powder, baby shampoo, baby hair detangler and 
conditioners, cotton cleaning pads, non-medicated 
diaper rash ointments and lotions; menthol vapor 
lotion preparations for babies; cloths impregnated 
with alcohol for medical purposes.

טיפול בתינוק, כולל, מקלוני צמר גפן לכל מטרה לשימוש אישי, 
שמן תינוקות, תרחיץ גוף לתינוקות, תחליב לתינוקות, מגבונים 
לתינוקות, אבקה לתינוקות, ג'ל פטרוליום, אבקת עמילן תירס, 
שמפו לתינוקות, מתירי קשרים ומרככים לשיער תינוקות, 
רפידות כותנה לניקוי, משחות ותחליבים לא תרופתיים נגד 

תפרחת חיתולים; תכשירי תחליב אדי מנטול לתינוקות; מטליות 
מוספגות עם אלכוהול למטרות רפואיות.                                 

                    

Class: 5 סוג: 5

Medicated preparation for teething pain, motion 
sickness treatment preparations; menthol vapor bath 
preparations for babies, electrolyte drinks for medical 
purposes, medicated diaper rash ointments and 
lotions, infant and toddler formula, nutritional 
supplements, baby cereal, homeopathic supplements, 
probiotic supplements, diapers; training pants, 
nursing pads.

תכשיר תרופתי לכאבי בקיעת שיניים, תכשירים לטיפול במחלת 
ים; תכשירי אמבט של אדי מנטול לתינוקות, משקאות 

אלקטרוליטים למטרות רפואיות, משחות ותחליבים תרופתיים 
נגד תפרחת חיתולים, פורמולה לפעוטות וטף, תוספים 

תזונתיים, דגני בוקר לתינוקות, תוספים הומיאופאתיים, תוספי 
פרוביוטיקה, חיתולים; תחתוני גמילה, רפידות הנקה.               
                                                                                      

                    

Class: 10 סוג: 10

Pill and tablet cutters and crushers; pill splitters for 
dispensing unit doses of medicine; droppers for 
administering medication sold empty; bottles, 
containers, syringes, spoons and cups for 
administering medication sold empty; health 
identification card; metal identification bracelet; pill 
fob; medical bottle magnifier; stress relief exercise 
balls, nail clippers, thermometers for medical 
purposes, nasal aspirator, bed pads, hot and/or cold 
compresses, ear syringes, sheet protector, sleep 
masks, bed protection pads.

חותכי ומרסקי כדורים וטבליות; מפצלי כדורים להנפקת מנות 
מדודות של תרופה; טפטפות למתן תרופות הנמכרות ריקות; 
בקבוקים, מיכלים, מזרקים, כפות וספלים למתן תרופות 

הנמכרות ריקות; כרטיס זיהוי בריאותי; צמיד זיהוי ממתכת; 
מחזיק מפתחות לכדורים; מגדיל בקבוק רפואי; כדורי כושר 
להרפיית מתח, קוצצי ציפורניים, מדי חום למטרות רפואיות, 

שואב ריריות מהאף, רפידות מיטה, קומפרסים חמים ו/או קרים, 
מזרקים לאוזן, מגני סדין, מסיכות שינה, רפידות הגנה למיטה.   
                                                                                      
                                                                                      

                      

U.S.A., 18/02/2016, No. 86/911,719 ארה"ב, 18/02/2016, מספר 86/911,719

Class: 6 סוג: 6

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26
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Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 3 סוג: 3

Foot products; foot scrubs; pumice stones; cosmetic 
cream; non-medicated foot socks; non-medicated foot 
powder; aromatic body care products; wipes 
impregnated with a cleaning preparation; massage 
oil; bath oil.

מוצרי כף רגל; קרם פילינג לרגל; אבני פומיס, קרם קוסמטי; 
גרביים לא תרופתיות לכף הרגל; אבקה לא תרופתית לכף 

הרגל; מוצרי טיפוח גוף ארומטיים; מגבונים מוספגים עם תכשיר 
ניקוי; שמן עיסוי; שמן אמבט.                                             

Class: 5 סוג: 5

Diet supplements; dietary supplements; nutritional 
supplements; liquid protein supplements; protein 
dietary supplements; whey protein supplements; diet 
pills; nutritional supplement for eliminating toxins from 
the body; foot supplement; creams and powders for 
foot care; medicated foot lotion; medicated foot balm; 
wart removing preparations; corn and callus creams; 
antifungal preparations; bunion pads; corn pads; 
moleskin for medical purposes; cotton wool for 
medical purposes; odor neutralizing sprays for foot 
odor; athlete's foot powders; medicated foot powder; 
epsom salts; athlete's foot preparations; chewing gum 
for medical purposes; medicated lozenges; tobacco 
and smoking cessation preparations that temporarily 
reduce the desire to smoke; transdermal patches 
featuring smoking cessation preparations; gels used 
for personal lubricant.

תוספי דיאטה; תוספים דיאטטיים; תוספי תזונה; תוספי חלבון 
נוזליים; תוספי חלבון דיאטטיים; תוספי חלבון ממי גבינה; כדורי 
דיאטה; תוסף תזונה לסילוק רעלים מהגוף; תוסף לכף הרגל; 
קרמים ואבקות לטיפול בכף הרגל; תחליב תרופתי לכף הרגל;  
צורי תרופתי לכף הרגל; תכשירים להסרת יבלות; קרמים נגד 

יבלות קורן ועור יבש וקשה; תכשירים נגד פטריות; רפידות בניון; 
רפידות עבור יבלות קורן; מולסקין למטרות רפואיות; צמר גפן 
למטרות רפואיות; מרססים מנטרלים ריח עבור ריחות של כף 
רגל; אבקות נגד פטרת כף הרגל; אבקה תרופתית לכף הרגל; 
מלחי אפסום; תכשירים נגד פטרת כף הרגל; גומי לעיסה 

למטרות רפואיות; לכסניות תרופתיות; תכשירים להפסקת טבק 
ועישון שמפחיתים באופן זמני את החשק לעשן; מדבקות 

להעברה דרך העור המציגות תכשירים להפסקת עישון; ג'לים 
המשמשים כחומרי סיכה אישיים.                                         
                                                                                      
                                                                                      

                                  

Class: 10 סוג: 10

Heel cushions; medical products for feet; 
compression socks for medical or therapeutic use; 
splints; arch supports for footwear; supports for feet 
and toes for medical use; physical rehabilitation, 
physical therapy and sports medicine equipment all 
designed specifically for medical use; therapeutic hot 
and cold therapy packs; massage apparatus; support 
bandages; medical products; bags for the collection 
and disposal of emesis waste; medical products, 
namely therapeutic mattresses, beds, seats and 
cushions, canes for medical purposes; crutches; 
slings; cervical collars; rollators; walkers; crutch 
accessory kits containing crutch tips, crutch pads, 
crutch cushions, crutch hand grips; walker 
accessories; walker accessories, namely, walker glide 
skis, walker replacement parts.

כריות לעקב; מוצרים רפואיים לכפות הרגליים; גרבי לחץ 
לשימוש רפואי או טיפולי; סדים; תמיכה לקשת עבור הנעלה; 
תומכים לכפות הרגליים ובהונות לשימוש רפואי; שיקום פיזי, 
ציוד לפיזיותרפיה ורפואת ספורט כולו מיועד ספציפית לשימוש 

רפואי; אריזות טיפול חום וקור טיפוליות; מכשירי עיסוי; 
תחבושות תמיכה; מוצרים רפואיים; שקיות לאיסוף וסילוק 

פסולת הקאה; מוצרים רפואיים, דהיינו מזרונים, מיטות, מושבים 
וכריות טיפוליים, מקלות הליכה למטרות רפואיות; קביים; 

מתלים; סדים לצוואר; הליכוני רולטור; הליכונים; ערכות אביזרי 
קביים המכילות קצוות קביים, רפידות קביים, כריות קביים, 
מאחזי ידיים לקביים; אביזרי הליכון; אביזרי הליכון, דהיינו, 

קצוות החלקה של הליכון, חלקי חילוף של הליכון.                     
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 44231/01/2018



 Owners

Name: CVS Pharmacy, Inc.

Address: One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 
02895, U.S.A.

a corporation of Rhode Island

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 44331/01/2018



Five Stones

Trade Mark No. 284364 מספר סימן

Application Date 07/04/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1307865 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: INVICTUS M.O.S LTD שם: אינויקטוס אמ.או.אס בע"מ

Address: 49 Hasivim, Petah Tiqwa, 4959504, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 4959504, 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: 29 סוג: 29

Olive oil, extra-virgin olive oil, olive oil for food. שמן זית, שמן זית כתית מעולה, שמן זית למאכל.
                   

Class: 33 סוג: 33

Wines and alcoholic beverages יינות ומשקאות אלכוהוליים
         

ט"ו שבט תשע"ח - 44431/01/2018



TARTE

Trade Mark No. 284378 מספר סימן

Application Date 07/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tarte, Inc.

Address: Suite 800, 1375 Broadway, New York, 10018, 
NY, U.S.A.

(New York 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: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic preparations; non-medicated 
skin care preparations; skin care products; cosmetic 
creams; self-tanners; nail polish; nail care 
preparations; facial and body soap; non-medicated 
sun care preparations; fragrances, namely, aromatic 
essential oils; cosmetic bags containing cosmetics; 
kits and gift sets comprised primarily of cosmetics 
and skin care preparations; all included in Class 03.   
                

מוצרי קוסמטיקה; תכשירים קוסמטיים; תכשירים לא רפואיים 
לטיפול בעור; מוצרים לטיפול בעור; קרמים קוסמטיים; חומרים 
לשיזוף עצמאי; לכה לציפורניים; תכשירים לטיפול בציפורניים; 

סבונים לפנים ולגוף; תכשירים לא רפואיים לטפול בנזקי 
השמש; בשמים; חומרים מפיקי ריח, כלומר, שמנים אתריים 

ארומטיים; נרתיקים למוצרי קוסמטיקה המכילים מוצרי 
קוסמטיקה; ערכות וערכות-מתנה המכילים בעיקר מוצרי 
קוסמטיקה ומוצרים לטפול בעור; הנכללים כולם בסוג 03. 

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring cosmetics, skin 
care products and beauty products; retail store 
services featuring cosmetics, skin care products and 
beauty products; all included in Class 35.

שירותי מכירה קמעונאית באינטרנט למוצרי קוסמטיקה, מוצרים 
לטפול בעור ומוצרים לטפוח יופי; שירותי מכירה קמעונאית 
למוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטפול בעור ומוצרים לטפוח יופי; 

הנכללים כולם בסוג 35.                             

ט"ו שבט תשע"ח - 44531/01/2018



TARTE HIGH-PERFORMANCE NATURALS

Trade Mark No. 284382 מספר סימן

Application Date 07/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tarte, Inc.

Address: Suite 800, 1375 Broadway, New York, 10018, 
NY, U.S.A.

(New York 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: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic preparations; non-medicated 
skin care preparations; skin care products; cosmetic 
creams; self-tanners; nail polish; nail care 
preparations; facial and body soap; non-medicated 
sun care preparations; fragrances, namely, aromatic 
essential oils; cosmetic bags containing cosmetics; 
kits and gift sets comprised primarily of cosmetics 
and skin care preparations; all included in Class 03.   
                    

מוצרי קוסמטיקה; תכשירים קוסמטיים; תכשירים לא רפואיים 
לטיפול בעור; מוצרים לטיפול בעור; קרמים קוסמטיים; חומרים 
לשיזוף עצמאי; לכה לציפורניים; תכשירים לטיפול בציפורניים; 
סבונים לפנים ולגוף; תכשירים לא רפואיים לטפול  בנזקי 

השמש; בשמים; חומרים מפיקי ריח, כלומר, שמנים אתריים 
ארומטיים; נרתיקים למוצרי קוסמטיקה המכילים מוצרי 

קוסמטיקה; ערכות וערכות-מתנה
המכילים בעיקר מוצרי קוסמטיקה ומוצרים לטפול בעור; 

הנכללים כולם בסוג  3.

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring cosmetics, skin 
care products and beauty products; retail store 
services featuring cosmetics, skin care products and 
beauty products; all included in Class 35.

שירותי מכירה קמעונאית באינטרנט למוצרי קוסמטיקה, מוצרים 
לטפול בעור ומוצרים לטפוח יופי; שירותי מכירה קמעונאית 
למוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטפול בעור ומוצרים לטפוח יופי; 

הנכללים כולם בסוג 35.                              

ט"ו שבט תשע"ח - 44631/01/2018



Trade Mark No. 284386 מספר סימן

Application Date 04/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1295006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INVIVOO SOFTWARE

Address: 13 rue de l'Abreuvoir, F-92400 Courbevoie, 
France

(Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for facilitating, accelerating and securing 
the creation and maintenance of an application 
landscape.

Class: 42 סוג: 42

Software design, development, management and 
sharing services for facilitating, accelerating and 
securing the creation and maintenance of an 
application landscape.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/11/2015, No. 4229838 צרפת, 30/11/2015, מספר 4229838

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 44731/01/2018



Trade Mark No. 284400 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295084 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MV LINE SPA

Address: Zona PIP - Via Umbria - Lotto 69, I-70021 
Acquaviva delle Fonti, Italy

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: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; Metal building 
materials; Transportable buildings of metal; Materials 
of metal for railway tracks; Non-electric cables and 
wires of common metal; Ironmongery, small items of 
metal hardware; Pipes and tubes of metal; Safes; 
Goods of common metal not included in other 
classes; Ores.; all the aforementioned goods relating 
to mosquito nets.

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; Plastics in extruded form for use in 
manufacture; Packing, stopping and insulating 
materials; Flexible pipes, not of metal; all the 
aforementioned goods relating to mosquito nets.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all the aforementioned 
goods relating to mosquito nets.

ט"ו שבט תשע"ח - 44831/01/2018



Trade Mark No. 284401 מספר סימן

Application Date 07/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1295099 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

Address: Hierro, 79, E-28850 TORREJON DE ARDOZ 
(MADRID), Spain

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

Cosmetics, perfumery, soaps;  cosmetic dyes, 
shampoos; hair lotions;  hair dyes.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic products for medical use;  dietetic 
preparations and supplements;  dietetic substances 
and foodstuffs for medical use;  Pharmaceutical 
products, namely, nutritional supplements in the form 
of tablets and pills.

ט"ו שבט תשע"ח - 44931/01/2018



V-WAVE

Trade Mark No. 284414 מספר סימן

Application Date 10/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: V - WAVE LTD שם: וי - וייב בע"מ

Address: 10 HaHadas, P.O.B. 119, Or Aqiva, 3065002, 
Israel

כתובת : ההדס 10, ת.ד. 119, אור עקיבא, 3065002, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for treating congestive heart failure; 
artificial cardiac shunts

התקנים רפואיים לטיפול באי ספיקת לב; דלפים ללב מלאכותי   
                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 45031/01/2018



Trade Mark No. 284421 מספר סימן

Application Date 11/04/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: pale blue

הסימן מוגבל לצבעים תכלת הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Andrey Katz-Aronov שם: אנדרי כץ-אהרונוב

Address: Bar Kochva 23, Bene Beraq, Israel כתובת : בר כוכבא 23, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Refael Dayan, Adv

Address: Weissman 12, P.O.B. 2091, Nes Ziyyona, 
7412002, Israel

שם: עו"ד רפאל דיין

כתובת : ויצמן 12, ת.ד. 2091, נס ציונה, 7412002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate appraisal services שירותי שמאות מקרקעין.                    

ט"ו שבט תשע"ח - 45131/01/2018



שדות חדשים

Trade Mark No. 284428 מספר סימן

Application Date 11/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Carmel Crops Ltd. שם: כרמל יבולים בע"מ

Address: Meshek  86, Hayodev, 19232, Israel כתובת : משק 86, היוגב, 19232, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

agricultural and horticultural products; unprocessed 
cereals and seeds; fresh fruits and vegetables; 
natural plants; animals; animal food; flowers; malt; all 
in class 31. 

מוצרי חקלאות וגננות; דגנים וזרעים לא מעובדים; פירות וירקות 
טריים; צמחים טבעיים; בעלי חיים; מזון לבעלי חיים; פרחים; 
לֶתֶת; כולם בסיווג 31.                                                      

              

ט"ו שבט תשע"ח - 45231/01/2018



Trade Mark No. 284456 מספר סימן

Application Date 13/04/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching and training services, high 
education services.

שירותי חינוך, הוראה והכשרה; שירותים של השכלה גבוהה.     
                            

Class: 42 סוג: 42

Architectural research; archaeological research; 
biotechnological research; biochemical research; 
biological research; in-lab research; bacteriological 
research; geological research; hydrological research; 
engineering research; agricultural research; 
technological research; technical research; chemical 
research; scientific research; medical research; 
research in the field of ecology; research in the field 
of environmental protection; research in the field of 
mechanical engineering; research in the field of 
electrical engineering; research in the field of 
software; research in the field of information 
technology; research in the field of materials science; 
research in the field of food; research in the fields of 
chemistry and biology; research related to 
mechanical engineering; zoological research and 
consultation; scientific research and analysis; 
biochemical research and development; chemical 
and biological research; scientific research in the field 
of genetics; in-lab research services; optical research 
laboratory services; dental research laboratory 
services; bio-medical research services; research in 
the field of environmental conservation and 
protection; research in the fields chemistry, biology 
and physics; hardware development-related 
research; research and development services in the 
field of engineering; physics- related research and 
development services; research related to building 
construction or urban planning; research and 
development services in the field of hardware and 
software; product development; drug development; 
research services for the purpose of novel product 
development; research, development, analysis and 
consultation services in the field of engineering.

מחקר אדריכלי; מחקר ארכיאולוגי; מחקר ביוטכנולוגי,; מחקר 
ביוכימי; מחקר ביולוג•; מהקר במעבדה; מחקר בקט ר׳ ולו גי; 
מחקר גיאולוגי; מחקר ה׳דרולוגי; מחקר הנדסי; מחקר חקלאי; 
מחקר טכנולוגי; מחקר טכני; מחקר כימי; מחקר מדעי; מחקר 
רפואי; מחקר בתחום האקולוגיה; מחקר בתחום הגנת הסביבה; 
מחקר בתחום ההנדסה המכנית; מחקר בתחום הנדסת חשמל; 

מחקר בתחום התוכנה; מחקר בתחום טכנולוגיית המידע; 
מחקר בתחום מדע חומרים; מחקר בתחום מזון; מחקר בתחומי 
הכימיה והביולוגיה; מחקר הקשור בהנדסה מכנית; מחקר וייעוץ 
זואולוגי; מחקר וניתוח מדעי; מחקר ופיתוח ביוכימי; מחקר כימי 
וביולוגי; מחקר מדעי בתחום הגנטיקה; שירות׳ מחקר במעבדה; 
שירותי מעבדת מחקר אופטי; שירות• מעבדת מחקר שיניים; 
שרות׳ מחקר ביו-רפואי; מחקר בתחום שימור והגנת הסביבה; 
מחקר בתחומי הכימיה, הביולוגיה והפיזיקה; מחקר הקשור 

לפיתוח חומרת מחשב; שירות׳ מחקר ופיתוח בתחום ההנדסה; 
שירות׳ מחקר ופיתוח הקשורים לפיזיקה; מחקר הקשור בבניית 
מבנים או תכנון עירוני; שירות׳ מחקר ופיתוח בתחום החומרה 
והתוכנה; פיתוח מוצרים; פיתוח תרופות; שירות׳ מחקר לשם 
פיתוח מוצרים חדשים; שירות׳ מחקר, פיתוח, ניתוח וייעוץ 

בתחום ההנדסה.                                                              
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ו שבט תשע"ח - 45331/01/2018



Ownersבעלים

Name: Tel Aviv University שם: אוניברסיטת תל אביב

Address: University Campus, Ramat Aviv, P.O.B. 39040, 
Tel Aviv - Yafo, 6139001, Israel

כתובת : קרית האוניברסיטה, רמת אביב, ת.ד. 39040, תל אביב, 
6139001, ישראל

תאגיד מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה

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

ט"ו שבט תשע"ח - 45431/01/2018



Trade Mark No. 284457 מספר סימן

Application Date 13/04/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching and training services, high 
education services.

שירותי חינוך, הוראה והכשרה; שירותים של השכלה גבוהה.     
                            

Class: 42 סוג: 42

Architectural research; archaeological research; 
biotechnological research; biochemical research; 
biological research; in-lab research; bacteriological 
research; geological research; hydrological research; 
engineering research; agricultural research; 
technological research; technical research; chemical 
research; scientific research; medical research; 
research in the field of ecology; research in the field 
of environmental protection; research in the field of 
mechanical engineering; research in the field of 
electrical engineering; research in the field of 
software; research in the field of information 
technology; research in the field of materials science; 
research in the field of food; research in the fields of 
chemistry and biology; research related to 
mechanical engineering; zoological research and 
consultation; scientific research and analysis; 
biochemical research and development; chemical 
and biological research; scientific research in the field 
of genetics; in-lab research services; optical research 
laboratory services; dental research laboratory 
services; bio-medical research services; research in 
the field of environmental conservation and 
protection; research in the fields chemistry, biology 
and physics; hardware development-related 
research; research and development services in the 
field of engineering; physics- related research and 
development services; research related to building 
construction or urban planning; research and 
development services in the field of hardware and 
software; product development; drug development; 
research services for the purpose of novel product 
development; research, development, analysis and 
consultation services in the field of engineering.

מחקר אדריכלי; מחקר ארכיאולוגי; מחקר ביוטכנולוגי,; מחקר 
ביוכימי; מחקר ביולוג•; מהקר במעבדה; מחקר בקט ר׳ ולו גי; 
מחקר גיאולוגי; מחקר ה׳דרולוגי; מחקר הנדסי; מחקר חקלאי; 
מחקר טכנולוגי; מחקר טכני; מחקר כימי; מחקר מדעי; מחקר 
רפואי; מחקר בתחום האקולוגיה; מחקר בתחום הגנת הסביבה; 
מחקר בתחום ההנדסה המכנית; מחקר בתחום הנדסת חשמל; 

מחקר בתחום התוכנה; מחקר בתחום טכנולוגיית המידע; 
מחקר בתחום מדע חומרים; מחקר בתחום מזון; מחקר בתחומי 
הכימיה והביולוגיה; מחקר הקשור בהנדסה מכנית; מחקר וייעוץ 
זואולוגי; מחקר וניתוח מדעי; מחקר ופיתוח ביוכימי; מחקר כימי 
וביולוגי; מחקר מדעי בתחום הגנטיקה; שירות׳ מחקר במעבדה; 
שירותי מעבדת מחקר אופטי; שירות• מעבדת מחקר שיניים; 
שרות׳ מחקר ביו-רפואי; מחקר בתחום שימור והגנת הסביבה; 
מחקר בתחומי הכימיה, הביולוגיה והפיזיקה; מחקר הקשור 

לפיתוח חומרת מחשב;  שירות׳ מחקר ופיתוח בתחום 
ההנדסה; שירות׳ מחקר ופיתוח הקשורים לפיזיקה; מחקר 
הקשור בבניית מבנים או תכנון עירוני; שירות׳ מחקר ופיתוח 
בתחום החומרה והתוכנה; פיתוח מוצרים; פיתוח תרופות; 
שירות׳ מחקר לשם פיתוח מוצרים חדשים; שירות׳ מחקר, 

פיתוח, ניתוח וייעוץ בתחום ההנדסה.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 45531/01/2018



Ownersבעלים

Name: Tel Aviv University שם: אוניברסיטת תל אביב

Address: University Campus, Ramat Aviv, P.O.B. 39040, 
Tel Aviv - Yafo, 6139001, Israel

כתובת : קרית האוניברסיטה, רמת אביב, ת.ד. 39040, תל אביב, 
6139001, ישראל

תאגיד מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה

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

ט"ו שבט תשע"ח - 45631/01/2018



Trade Mark No. 284458 מספר סימן

Application Date 13/04/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching and training services, high 
education services.

שירותי חינוך, הוראה והכשרה; שירותים של השכלה גבוהה.     
                            

ט"ו שבט תשע"ח - 45731/01/2018



Ownersבעלים

Name: Tel Aviv University שם: אוניברסיטת תל אביב

Address: University Campus, Ramat Aviv, P.O.B. 39040, 
Tel Aviv - Yafo, 6139001, Israel

כתובת : קרית האוניברסיטה, רמת אביב, ת.ד. 39040, תל אביב, 
6139001, ישראל

תאגיד מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Class: 42 סוג: 42

Architectural research; archaeological research; 
biotechnological research; biochemical research; 
biological research; in-lab research; bacteriological 
research; geological research; hydrological research; 
engineering research; agricultural research; 
technological research; technical research; chemical 
research; scientific research; medical research; 
research in the field of ecology; research in the field 
of environmental protection; research in the field of 
mechanical engineering; research in the field of 
electrical engineering; research in the field of 
software; research in the field of information 
technology; research in the field of materials science; 
research in the field of food; research in the fields of 
chemistry and biology; research related to 
mechanical engineering; zoological research and 
consultation; scientific research and analysis; 
biochemical research and development; chemical 
and biological research; scientific research in the field 
of genetics; in-lab research services; optical research 
laboratory services; dental research laboratory 
services; bio-medical research services; research in 
the field of environmental conservation and 
protection; research in the fields chemistry, biology 
and physics; hardware development-related 
research; research and development services in the 
field of engineering; physics- related research and 
development services; research related to building 
construction or urban planning; research and 
development services in the field of hardware and 
software; product development; drug development; 
research services for the purpose of novel product 
development; research, development, analysis and 
consultation services in the field of engineering.

מחקר אדריכלי; מחקר ארכיאולוגי; מחקר ביוטכנולוגי,; מחקר 
ביוכימי; מחקר ביולוג•; מהקר במעבדה; מחקר בקט ר׳ ולו גי; 
מחקר גיאולוגי; מחקר ה׳דרולוגי; מחקר הנדסי; מחקר חקלאי; 
מחקר טכנולוגי; מחקר טכני; מחקר כימי; מחקר מדעי; מחקר 
רפואי; מחקר בתחום האקולוגיה; מחקר בתחום הגנת הסביבה; 
מחקר בתחום ההנדסה המכנית; מחקר בתחום הנדסת חשמל; 

מחקר בתחום התוכנה; מחקר בתחום טכנולוגיית המידע; 
מחקר בתחום מדע חומרים; מחקר בתחום מזון; מחקר בתחומי 
הכימיה והביולוגיה; מחקר הקשור בהנדסה מכנית; מחקר וייעוץ 
זואולוגי; מחקר וניתוח מדעי; מחקר ופיתוח ביוכימי; מחקר כימי 
וביולוגי; מחקר מדעי בתחום הגנטיקה; שירות׳ מחקר במעבדה; 
שירותי מעבדת מחקר אופטי; שירות• מעבדת מחקר שיניים; 
שרות׳ מחקר ביו-רפואי; מחקר בתחום שימור והגנת הסביבה; 
מחקר בתחומי הכימיה, הביולוגיה והפיזיקה; מחקר הקשור 

לפיתוח חומרת מחשב; שירות׳ מחקר ופיתוח בתחום ההנדסה; 
שירות׳ מחקר ופיתוח הקשורים לפיזיקה; מחקר הקשור בבניית 
מבנים או תכנון עירוני; שירות׳ מחקר ופיתוח בתחום החומרה 
והתוכנה; פיתוח מוצרים; פיתוח תרופות; שירות׳ מחקר לשם 
פיתוח מוצרים חדשים; שירות׳ מחקר, פיתוח, ניתוח וייעוץ 

בתחום ההנדסה.                                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 45831/01/2018



Trade Mark No. 284459 מספר סימן

Application Date 13/04/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching and training services, high 
education services.

שירותי חינוך, הוראה והכשרה; שירותים של השכלה גבוהה.     
                            

ט"ו שבט תשע"ח - 45931/01/2018



Ownersבעלים

Name: Tel Aviv University שם: אוניברסיטת תל אביב

Address: University Campus, Ramat Aviv, P.O.B. 39040, 
Tel Aviv - Yafo, 6139001, Israel

כתובת : קרית האוניברסיטה, רמת אביב, ת.ד. 39040, תל אביב, 
6139001, ישראל

תאגיד מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Class: 42 סוג: 42

Architectural research; archaeological research; 
biotechnological research; biochemical research; 
biological research; in-lab research; bacteriological 
research; geological research; hydrological research; 
engineering research; agricultural research; 
technological research; technical research; chemical 
research; scientific research; medical research; 
research in the field of ecology; research in the field 
of environmental protection; research in the field of 
mechanical engineering; research in the field of 
electrical engineering; research in the field of 
software; research in the field of information 
technology; research in the field of materials science; 
research in the field of food; research in the fields of 
chemistry and biology; research related to 
mechanical engineering; zoological research and 
consultation; scientific research and analysis; 
biochemical research and development; chemical 
and biological research; scientific research in the field 
of genetics; in-lab research services; optical research 
laboratory services; dental research laboratory 
services; bio-medical research services; research in 
the field of environmental conservation and 
protection; research in the fields chemistry, biology 
and physics; hardware development-related 
research; research and development services in the 
field of engineering; physics- related research and 
development services; research related to building 
construction or urban planning; research and 
development services in the field of hardware and 
software; product development; drug development; 
research services for the purpose of novel product 
development; research, development, analysis and 
consultation services in the field of engineering.

מחקר אדריכלי; מחקר ארכיאולוגי; מחקר ביוטכנולוגי,; מחקר 
ביוכימי; מחקר ביולוג•; מהקר במעבדה; מחקר בקט ר׳ ולו גי; 
מחקר גיאולוגי; מחקר ה׳דרולוגי; מחקר הנדסי; מחקר חקלאי; 
מחקר טכנולוגי; מחקר טכני; מחקר כימי; מחקר מדעי; מחקר 
רפואי; מחקר בתחום האקולוגיה; מחקר בתחום הגנת הסביבה; 
מחקר בתחום ההנדסה המכנית; מחקר בתחום הנדסת חשמל; 

מחקר בתחום התוכנה; מחקר בתחום טכנולוגיית המידע; 
מחקר בתחום מדע חומרים; מחקר בתחום מזון; מחקר בתחומי 
הכימיה והביולוגיה; מחקר הקשור בהנדסה מכנית; מחקר וייעוץ 
זואולוגי; מחקר וניתוח מדעי; מחקר ופיתוח ביוכימי; מחקר כימי 
וביולוגי; מחקר מדעי בתחום הגנטיקה; שירות׳ מחקר במעבדה; 
שירותי מעבדת מחקר אופטי; שירות• מעבדת מחקר שיניים; 
שרות׳ מחקר ביו-רפואי; מחקר בתחום שימור והגנת הסביבה; 
מחקר בתחומי הכימיה, הביולוגיה והפיזיקה; מחקר הקשור 

לפיתוח חומרת מחשב; שירות׳ מחקר ופיתוח בתחום ההנדסה; 
שירות׳ מחקר ופיתוח הקשורים לפיזיקה; מחקר הקשור בבניית 
מבנים או תכנון עירוני; שירות׳ מחקר ופיתוח בתחום החומרה 
והתוכנה; פיתוח מוצרים; פיתוח תרופות; שירות׳ מחקר לשם 
פיתוח מוצרים חדשים; שירות׳ מחקר, פיתוח, ניתוח וייעוץ 

בתחום ההנדסה.                                                              
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 46031/01/2018



פאבליקה ישרוטל

Trade Mark No. 284470 מספר סימן

Application Date 13/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & co

Address: 20 Lincoln st', Tel Aviv - Yafo
, Israel

שם: יהודה רוה ושות, עו"ד (בק אסף, עו"ד)

כתובת : לינקולן 20, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Workout gym; all included in class 41. חדר כושר; הנכללים כולם בסוג 41.                            

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; all included in class 43. בתי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.                     

ט"ו שבט תשע"ח - 46131/01/2018



PUBLICA ISROTEL

Trade Mark No. 284471 מספר סימן

Application Date 13/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & co

Address: 20 Lincoln st', Tel Aviv - Yafo
, Israel

שם: יהודה רוה ושות, עו"ד (בק אסף, עו"ד)

כתובת : לינקולן 20, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Workout gym; all included in class 41. חדר כושר; הנכללים כולם בסוג 41.               

Class: 43 סוג: 43

Hotel; all included in class 43. בית מלון; הנכללים כולם בסוג 43.   

ט"ו שבט תשע"ח - 46231/01/2018



Trade Mark No. 284514 מספר סימן

Application Date 19/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295385 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, shampoos, lotions, dentifrices, toiletries and 
cosmetic care products for animals; cotton sticks for 
cosmetic use for animals; skin care preparations for 
animals.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary products and preparations for veterinary 
use; dietetic substances for veterinary use;  
dressings and plasters for veterinary use;  
disinfectants for veterinary use;  preparations for 
destroying vermin;  parasiticides, fungicides;  
pharmaceutical products, medicines and vaccines for 
veterinary use;  pharmaceutical products for skin care 
in animals;  cotton sticks for veterinary use; medicinal 
nutritional supplements for animals.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely, universal ticks hook; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, 
namely, orthopedic footwear, orthopedic braces; 
suture materials.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals, pet food;  dry foodstuffs for 
animals;  dog biscuits;  edible chewing bones and 
sticks for animals; edible treats for animals.

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

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

France, 15/09/2015, No. 4209844 צרפת, 15/09/2015, מספר 4209844

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

France, 23/10/2015, No. 4220026 צרפת, 23/10/2015, מספר 4220026

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 46331/01/2018



 Owners

Name: MERIAL

Address: 29, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON, 
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

ט"ו שבט תשע"ח - 46431/01/2018



Trade Mark No. 284515 מספר סימן

Application Date 08/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295388 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Republic of Korea No. 014432991 דרום קוריאה מספר: 014432991

Dated 12/11/2015 (Section 16) מיום 12/11/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: TRIGÈRE LIMITED

Address: Office 1, Level 1, SB Business Centre, Triq Dun 
Karm, Birkirkara By-Pass, Birkirkara BKR 9038, Malta

(MALTA LIMITED COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning and fragrancing preparations; Essential oils 
and aromatic extracts; Toiletries.

Class: 9 סוג: 9

Optical devices, enhancers and correctors.

Class: 14 סוג: 14

Gemstones, pearls and precious metals, and 
imitations thereof; Jewellery boxes and watch boxes.

Class: 18 סוג: 18

Luggage, bags, wallets and other carriers; Saddlery, 
whips and animal apparel; Umbrellas and parasols.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Footwear; Headgear; Hats.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotional services; 
Business analysis, research and information 
services.

ט"ו שבט תשע"ח - 46531/01/2018



Trade Mark No. 284530 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295555 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments, namely, inhalators for the 
treatment of pulmonary hypertension.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/02/2016, No. 30 2016 003 104 גרמניה, 03/02/2016, מספר 104 003 2016 30

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 46631/01/2018



Trade Mark No. 284540 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1295698 מספר סימן בינלאומי

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors; security doors; industrial doors; doors for 
buildings; garage doors; insulating doors; garden 
doors; gates; parts and components for the 
aforementioned goods including door sections, 
panels, locking devices (non-electric-), lines (wire) 
and rails, hinges, fittings and springs (non-electric), 
sealing frames and protective frames; loading 
frames, in particular for the installation of loading 
platforms; loadhouses; loading superstructure, in 
particular for constructing at building openings used 
for loading and unloading; weather sealings; bridge 
arrangements; dock levelers (all the aforementioned 
goods consisting of or mainly consisting of metal).

Class: 19 סוג: 19

Doors for buildings; external doors, including 
residential doors; security doors; industrial doors; 
garage doors; insulating doors; garden doors; gates; 
components and accessories for the aforementioned 
goods; sealing frames and protective frames; loading 
superstructures, in particular for constructing at a 
building opening to be used for loading and 
unloading (all the aforementioned goods being non-
metallic).

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

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

Sweden, 18/12/2015, No. 2015/08815 שבדיה, 18/12/2015, מספר 2015/08815

Class: 6 סוג: 6

ט"ו שבט תשע"ח - 46731/01/2018



ROADIE

Trade Mark No. 284558 מספר סימן

Application Date 17/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yeti Coolers, LLC

Address: 7601 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Portable coolers, non-electric; insulated containers 
for food or beverage, for household use; heat-
insulated containers for household use. 

צידניות ניידות, לא חשמליות; מיכלים מבודדים למזון או 
משקאות, לשימוש ביתי; מיכלים מבודדי חום לשימוש ביתי.       

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 46831/01/2018



TUNDRA

Trade Mark No. 284559 מספר סימן

Application Date 17/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yeti Coolers, LLC

Address: 7601 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Portable coolers, non-electric; insulated containers 
for food or beverage, for household use; heat-
insulated containers for household use. 

צידניות ניידות, לא חשמליות; מיכלים מבודדים למזון או 
משקאות, לשימוש ביתי; מיכלים מבודדי חום לשימוש ביתי.      

                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 46931/01/2018



HOPPER

Trade Mark No. 284560 מספר סימן

Application Date 17/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yeti Coolers, LLC

Address: 7601 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Portable coolers, non-electric; insulated containers 
for food or beverage, for household use; heat-
insulated containers for household use; insulated 
bags for foods or beverages for household purposes.

צידניות ניידות, לא חשמליות; מיכלים מבודדים, למזון או 
משקאות, לשימוש ביתי; מיכלים מובדדי חום לשימוש ביתי; 

תיקים מבודדים למזון או משקאות למטרות ביתיות.                
                                                                                    

    

ט"ו שבט תשע"ח - 47031/01/2018



Trade Mark No. 284578 מספר סימן

Application Date 18/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shanghai Baifeng Investment Co., Ltd.

Address: Room 309D, No. 21, Lane 596, Yanan Central 
Road,, Shanghai City, Jingan District, People's Republic 
of China

P. R. CHINA

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

Shampoos; Cleaning preparations; Polish; Essential 
oils; Cosmetics; Dentifrices; Incense; Cosmetics for 
animals; Air fragrancing preparations; Laundry 
preparations; Grinding preparations; all included in 
class 3.

שמפו; ,תכשירי ניקוי; חומר הברקה; שמנים אתריים; 
קוסמטיקה; משחות שיניים; קְטֹורֶת; קוסמטיקה עבור בעלי 
חיים; תכשירים לבישום האוויר; תכשירי כביסה; תכשירי 

השחיזה;; הנכללים כולם בסוג 3.                                         
                          

ט"ו שבט תשע"ח - 47131/01/2018



Trade Mark No. 284589 מספר סימן

Application Date 19/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Privash Refael שם: פריבש רפאל

Address: 96, Moshav Bet Nehemya, 7314000, Israel כתובת : 96, בית נחמיה, 7314000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא ושות', משרד עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and beverages, icecream parlor, 
coffee shops, cafeterias, restaurants, catering, all 
included in class 43.

אספקת מזון ומשקאות, גלידריות, בתי קפה, קפיטריות, 
מסעדות וקייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.                           

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 47231/01/2018



Kching

Trade Mark No. 284610 מספר סימן

Application Date 20/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FURAMA LTD שם: פוראמה בע"מ

Address: 26 ORT ST., Ashqelon, Israel כתובת : אורט 26, אשקלון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

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

שם: יריב קדם, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

An application for a management and marketing 
platform.

אפליקציה לפלטפורמת ניהול ולשיווק עסקים.                         
        

ט"ו שבט תשע"ח - 47331/01/2018



VERILY

Trade Mark No. 284621 מספר סימן

Application Date 21/04/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for scientific purposes. מוצרים כימיים למטרות מדעיות.                             

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the diagnosis and 
detection of viral, metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system 
related diseases and disorders; chemical products for 
medical and pharmaceutical use, namely, for the 
diagnosis and detection of cardiovascular, central 
nervous system, endocrine, gastrointestinal, genetic, 
immunological, infectious, inflammatory, 
menopausal, metabolic, autoimmune, 
musculoskeletal, neurological, ophthalmological, 
psychiatric, respiratory, urogenital, urological, 
oncological and viral diseases and disorders; 
chemical products for medical and pharmaceutical 
use. 

תכשירי רוקחות לאבחון וזיהוי של מחלות ויראליות, מטבוליות, 
אנדוקריניות, שלד שרירים, לב וכלי דם, קרדיולוגים, מחלות לב, 

אופטלמריות, נשימתיות, נוירולוגיות, מערכת העיכול, 
הורמונלית, דרמטולוגית, פסיכיאטרית ומערכת החיסון; מוצרים 
כימיים לשימוש רפואי ותרופות, שהם, לאבחון וזיהוי מערכת 

הלב וכלי הדם, מערכת העצבים המרכזית, המערכת 
האנדוקרינית, מערכת העיכול, הגנטית, המערכת החיסונית, 
דלקות, גיל המעבר, מטבוליזם, אוטואימיוני, שרירים ושלד, 

נוירולוגי, עיניים, פסיכיאטרי ,נשימתי ,אברי המין ודרכי השתן, 
אורולוגיות, אונקולוגיות מחלות ויראליות והפרעות; מוצרים 

כימיים לשימוש רפואי ורוקחות.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 9 סוג: 9

Wearable computing devices for the detection and 
treatment of diseases; computer software and 
computer programs for use in the medical, scientific 
and pharmaceutical fields; clinical trial software; 
computer hardware and software for medical imaging 
apparatus; clinical trial data collection, storage and 
analysis software; data processing equipment; 
computer software for surgical equipment; health 
data security and privacy software; computer 
software and computer programs for transmission of 
medical and scientific data and information; contact 
lenses; scientific instruments and apparatus.

התקני מחשוב לבישים לזיהוי וטיפול במחלות; תוכנות מחשב 
ויישומי מחשב לשימוש בתחומי הרפואה, המדע והרוקחות; 
תוכנות לניסויים רפואיים; חומרות מחשב ותוכנות מחשב 
להתקני הדמיה רפואית; תוכנות לאיסוף, אחסון וניתוח של 

מידע ניסויים רפואיים; ציוד לעיבוד נתונים; תוכנות מחשב לציוד 
כירורגי; תוכנות לאבטחה ולהגנת פרטיות של נתונים רפואיים; 
תוכנות מחשב ויישומי מחשב להעברת נתונים ומידע רפואיים 
ומדעיים; עדשות מגע; מכשירים והתקנים מדעיים.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ו שבט תשע"ח - 47431/01/2018



Class: 10 סוג: 10

Surgical, instruments and apparatus, namely, 
surgical endoscopes, surgical laparoscopes, surgical 
lasers, tissue cutters, surgical suction instruments; 
medical apparatus used in implementing diagnostic 
tests for detecting DNA, RNA, proteins, antibodies, 
and epigenetic modifications thereof, associated with 
cancer, medical apparatus in implementing 
diagnostic tests for detecting cholesterol, 
atherosclerosis, and arrhythmias in cardiovascular 
disease, medical  apparatus for dosage, measuring 
and monitoring, namely, drug delivery devices and 
systems, medical apparatus for monitoring heart rate, 
temperature, blood flow rate, respiratory events, 
blood oxygen levels, and measuring blood pressure, 
apparatus for measuring, testing, and analyzing 
blood, plasma, cerebrospinal fluid,
saliva, mucus, gastric fluids, urine, and stool, medical 
apparatus for introducing pharmaceutical 
preparations into the human body, namely, syringes 
and oral drug delivery devices, medical diagnostic 
apparatus for sequencing DNA, medical diagnostic 
apparatus for testing blood analyte levels, medical 
apparatus for the treatment of presbyopia, for the 
treatment of cataracts and for the detection of 
diabetic retinopathy and diabetic macular edema, 
medical apparatus for the treatment of diabetes, 
namely, continuous glucose monitoring devices and 
connected glucose pumps, implanted 
neuromodulation devices, smart insulin delivery 
devices (injection pens) and medical apparatus for 
the treatment of
polycystic ovarian syndrome, namely, implanted 
neuromodulation devices; scientific instruments and 
apparatus, namely, laboratory instruments for the 
detection of pathogens and toxins in a biological 
sample for research use and
scientific apparatus for chemical or biological 
analysis, micropipettes centrifuges and microscopes; 
surgical tools and instruments; instruments and 
apparatus systems for medical diagnostic uses; 
medical imaging apparatus; surgical robotics; drug 
delivery systems; medical devices; intraocular lenses; 
medical devices for the prevention, diagnosis and 
treatment of diseases. 

מכשירים והתקנים המשמשים לניתוח, שהם, אנדוסקופים 
כירורגיים, לפרוסקופים כירורגים, לייזרים כירורגיים, חותכי 
רקמות, כלי יניקה כירורגיים; מכשור רפואי המשמש ליישום 

בדיקות אבחון לאיתור
רנ״א, דנ״א, חלבונים, נוגדנים ושינויים אפיגנטיים, הקשורים 
לסרטן, מכשירים רפואיים ביישום בדיקות אבחון לאיתור 

כולסטרול, טרשת עורקים, הפרעות קצב של מחלות לב וכלי 
דם, מכשירים רפואיים למינון, מדידה ניטור, שהם התקנים 
ומערכות למתן תרופות, מכשירים רפואיים לניטור קצב הלב, 
טמפרטורה, קצב זרימת הדם, אירועים נשימתיים, רמות חמצן 
בדם, מדידת לחץ דם, מכשירים למדידה, בדיקה וניתוח של 
דם, פלזמה, נוזל מוחי, רוק, נוזל קיבה, שתן וצואה, מכשירים 
רפואיים להכנסת תכשירים פרמצבטיים לגוף האנושי, שהם, 
מזרקים ומכשירים להעברת תרופות דרך הפה, מנגנון אבחון 
רפואי לרצף דנ״א, מנגנון אבחון רפואי לבדיקת רמות אנליטיות 
בדם, מנגנון לטיפול בפרסביופיה, לטיפול בקטרקט ולזיהוי 
דלקת רטינופתיה סוכרתית, בצקת מקולארית סוכרתית, 

מכשירים רפואיים לטיפול בסוכרת, שהם, התקני ניטור רציף 
של גלוקוז ומשאבות גלוקוז מחוברות, התקני נוירומודולציה 

מושתלים, התקני אספקה חכמים של אינסולין(עטים להזרקות) 
ומכשירים רפואיים לטיפול של תסמונת השחלות פוליציסטיות, 
שהם, התקני אפנון עצבי מושתלים; מכשירים ומתקנים מדעיים, 

שהם, כלי מעבדה לגילוי פתוגנים ורעלים במדגם ביולוגי 
לשימוש במחקר ומכשירים מדעיים לניתוח כימי או ביולוגי, 
צנטריפוגות מיקרוסקופים ומיקרוסקופים; מכשירים והתקנים 
המשמשים לניתוח; מכשירים ומערכות התקנים לשימושים 
אבחוניים רפואיים; התקנים להדמיה רפואית; רובוטיקה 

כירורגית; מערכות למתן תרופות; מכשירים רפואיים; עדשות 
תוך-עיניות; מכשירים רפואיים למניעת, אבחון וטיפול של 

מחלות.
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 16 סוג: 16

Printed publications in the scientific and medical 
fields.

פרסומים מודפסים בתחומי המדע והרפואה.                         
                    

Class: 35 סוג: 35

Promoting public interest and awareness in the fields 
of medicine, science, pharmaceuticals and 
technology; consulting services in the medical, 
scientific and pharmaceutical fields; marketing, sales 
and distribution of products in the medical, scientific 
and pharmaceutical fields; Health care services, 
namely, health care utilization and review services; 
managed care services, namely, electronic 
processing of healthcare information.

קידום עניין ומודעות ציבורית בתחומי הרפואה, מדע, רוקחות 
וטכנולוגיה; שירותי ייעוץ בתחומי הרפואה, מדע ורוקחות; 

שיווק, מכירת והפצת מוצרים בתחומי הרפואה, מדע ורוקחות; 
שירותי בריאות, דהיינו, שירותי הפקת תועלת וסקירה של 

שרותי הבריאות; שירותי טיפול מנוהל, דהיינו, עיבוד אלקטרוני 
של מידע אודות שירותי בריאות.                                         
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Class: 37 סוג: 37

Pest control and extermination services, other than 
for agricultural, horticultural and forestry purposes.

שירותי הדברת והשמדת מזיקים, למעט למטרות חקלאות, גינון 
ויערנות.                                                                         

                

Class: 38 סוג: 38

Electronic transmission and reception of messages 
and data; electronic transmission and reception of 
information in the medical, scientific, healthcare and 
pharmaceutical fields.

שידור וקליטה אלקטרוניים של הודעות ונתונים; שידור וקליטה 
אלקטרוניים של מידע בתחומי הרפואה, מדע, שירותי בריאות 
ורוקחות.                                                                         

                                                  

Class: 41 סוג: 41

Providing education in the medical, scientific and 
pharmaceutical fields; educational services in the 
medical, scientific and pharmaceutical fields; 
provision of information in the medical, scientific and 
pharmaceutical fields; providing electronic and non-
electronic educational materials in the medical, 
scientific and pharmaceutical fields.

מתן השכלה בתחומי הרפואה, מדע, ורוקחות; שירותי השכלה 
בתחומי הרפואה, מדע ורוקחות; אספקה של מידע בתחומי 
הרפואה, מדע ורוקחות; אספקת חומרי הדרכה אלקטרוניים 

ושאינם-אלקטרוניים בתחומי הרפואה, מדע ורוקחות.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Non-downloadable software for use in providing 
health care information; non-downloadable software 
for use in capture and analysis services to improve 
patient care; medical research; scientific research; 
conducting clinical trials; medical and scientific 
diagnostic and therapeutic development; medical 
laboratories; medical laboratory services; scientific 
laboratory services;  laboratory research, analysis 
and testing services; laboratory storage and testing 
services; medical device design and development; 
design and development of software;  design, 
development and implementation of software; design 
and development of health data security and privacy 
software; providing medical and scientific research 
information.

תוכנות שאינן ניתנות להורדה לשימוש במתן מידע אודות 
שירותי בריאות; תוכנות שאינן ניתנות להורדה לשימוש 

בשירותי לכידה וניתוח כדי לשפר טיפול בחולים; מחקר רפואי; 
מחקר מדעי; ביצוע ניסויים קליניים; פיתוח אבחוני וטיפולי רפואי 
ומדעי; מעבדות רפואיות; שירותי מעבדות רפואיות; שירותי 
מעבדות מדעיות; שירותי מחקר, ניתוח ובדיקות מעבדה; 
שירותי אחסון ובדיקות מעבדה; עיצוב ופיתוח מכשירים 

רפואיים; עיצוב ופיתוח של תוכנות; עיצוב, פיתוח והטמעה של 
תוכנות; עיצוב ופיתוח של תוכנות לאבטחת והגנת פרטיות של 
נתונים רפואיים; אספקת מידע של מחקרים רפואיים ומדעיים.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 44 סוג: 44

Medical diagnostic testing, monitoring and reporting 
services; consulting services in the field of health and 
wellness; health assessment services; providing 
medical and scientific information, consultancy and 
advisory services; genetic testing for medical 
purposes.

שירותי בדיקות, מעקב ודיווח של אבחון רפואי;  שירותי ייעוץ 
בתחום בריאות ואיכות חיים; שירותי הערכת בריאות; אספקת 
שירותי מידע, הדרכה וייעוץ רפואיים ומדעיים; בדיקות גנטיות 
למטרות רפואיות.                                                             
                                                                                    

                        

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

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

U.S.A., 26/10/2015, No. 50586 ארה"ב, 26/10/2015, מספר 50586

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

ט"ו שבט תשע"ח - 47631/01/2018



 Owners

Name: Verily Life Sciences LLC

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

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 47731/01/2018



Trade Mark No. 284643 מספר סימן

Application Date 01/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295758 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 014738744 ארה"ב מספר: 014738744

Dated 19/02/2016 (Section 16) מיום 19/02/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, Denmark

(Denmark corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical and surgical dressings; plasters, materials 
for dressings.

Class: 41 סוג: 41

Education services; providing of training.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; health care services; medical 
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)

European Union, 27/10/2015, No. 014738744 האיחוד האירופי, 27/10/2015, מספר 014738744

Class: 5 סוג: 5

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 47831/01/2018



Trade Mark No. 284650 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295843 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage, bags, wallets and other carriers; sport 
bags; all-purpose sport bags; backpacks; belt bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sportswear; footwear 
for sport; footwear for running; running shoes.

Class: 35 סוג: 35

Retail services and retail mail order services for 
convenience goods, namely in the field of luggage, 
bags, wallets and other carriers, sport bags, all-
purpose sport bags, backpacks, belt bags, clothing, 
footwear, headgear, sportswear, footwear for sport, 
footwear for running, games and playthings, 
gymnastic and sporting articles, bags and sacks for 
sporting goods, knee, ankle, elbow and wrist pads for 
athletic use, videos, books, sunglasses, calendars, 
watches, flavoured waters, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, 
wellness drinks, energy bars, electrolyte drink tabs, 
orthopaedic articles; advertising by mail order; 
presentation of goods on commercial media for retail 
purposes.

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

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

European Union, 29/07/2015, No. 014421309 האיחוד האירופי, 29/07/2015, מספר 014421309

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 47931/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue, sky blue and white.

 Owners

Name: SPORTS WAREHOUSE GmbH

Address: Am Ziegelplatz 15, 77746 Schutterwald, 
Germany

(Germany Limited liability company)

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

ט"ו שבט תשע"ח - 48031/01/2018



Trade Mark No. 284651 מספר סימן

Application Date 01/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295848 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BSH Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric household and kitchen machines and 
apparatus, included in this class, in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including grinders, 
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice 
extractors, juice centrifuges, mincing machines, 
cutting apparatus, electrically powered tools, tin 
openers, knife sharpening apparatus, and machines 
and apparatus for making beverages and/or 
preparing food, beverage pumps for dispensing 
chilled beverages; electric vending machines for 
beverages or foods, automatic vending machines; 
electric apparatus for sealing plastics (packaging); 
electric waste disposal apparatus, namely garbage 
disposals and waste compactors; washing machines 
for crockery; electric machines and devices for 
cleaning laundry and clothing (included in this class), 
including washing machines, spin dryers; ironing 
presses, ironing machines, included in this class; 
electric household cleaning equipment, including 
electric window cleaning equipment, electric shoe 
polishers and vacuum cleaners, wet and dry 
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid 
goods, included in this class; hoses, pipes, dust 
filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/09/2015, No. 14519409 האיחוד האירופי, 02/09/2015, מספר 14519409

Class: 7 סוג: 7

ט"ו שבט תשע"ח - 48131/01/2018



Trade Mark No. 284660 מספר סימן

Application Date 03/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1295956 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetics; prebiotics used in the manufacture of 
cosmetics.

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparation ingredient sold 
as a component of non-medicated skin care 
preparations.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
prevention and treatment of gut dysbiosis, traveller's 
diarrhea, metabolic syndrome and improvement of 
cognitive function; dietetic food and substances, 
namely, pasta, crackers, jellies, meal replacements, 
nutritional powders, syrups, adapted for medical or 
veterinary use; food for babies; all included in class 
5.

Class: 29 סוג: 29

.Meat, fish, poultry and game, not live; meat extracts; 
jellies, jams;milk and milk products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and 
fats; any of the goods listed above, further enriched 
with a food supplement in the form of a prebiotic; all 
included in class 29.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals, 
namely, breakfast cereals, cereal bars; bread, pastry 
and frozen confectionery, namely, ice cream and 
frozen yogurt; ices; sugar, honey; ice;  any of the 
goods listed above, further enriched with a food 
supplement in the form of a prebiotic; all included in 
class 30.

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 of 
the above enriched with a food supplement in the 
form of a prebiotic or probiotic.

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

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

ט"ו שבט תשע"ח - 48231/01/2018



 Owners

Name: Clasado IP Limited

Address: 3rd Floor, 2-6 Church Street, St Helier JE2 
3NN, Jersey Islands

(Jersey Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: Ramat gan, 5252141, Hayetzira 3, Beit Shap 
Floor 21, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : היצירה 3, בית שאפ, קומה 21, רמת גן, 5252141, 
ישראל

European Union, 04/08/2015, No. 014440531 האיחוד האירופי, 04/08/2015, מספר 014440531

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ו שבט תשע"ח - 48331/01/2018



Trade Mark No. 284661 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1296024 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books; booklets.

Class: 35 סוג: 35

Consultancy services regarding business strategies; 
brand consultancy services; assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business 
planning; business consultancy, advisory, information 
and research services; research (business-); market 
analysis and research.

Class: 36 סוג: 36

Research services relating to investment; research 
services relating to real estate acquisition.

Class: 41 סוג: 41

Training; writing of texts [other than publicity texts]; 
conducting seminars; workshops (arranging and 
conducting of -) [training].

Class: 42 סוג: 42

Research on building construction or city planning; 
consultancy services relating to geographical 
planning; town planning consultancy services.

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

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

United Kingdom, 02/09/2015, No. UK00003125148 UK00003125148 ממלכה מאוחדת, 02/09/2015, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 48431/01/2018



 Owners

Name: The Business of Cities Ltd

Address: 2 Velde Way, East Dulwich Grove, London 
SE22 8TP, United Kingdom

(UK, England & Wales Registered Company (Company 
Number 06912590))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: Ramat gan, 5252141, Hayetzira 3, Beit Shap 
Floor 21, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : היצירה 3, בית שאפ, קומה 21, רמת גן, 5252141, 
ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 48531/01/2018



BRIAN ATWOOD

Trade Mark No. 284695 מספר סימן

Application Date 27/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: BA Brand Holdings LLC

Address: 1370 BROADWAY SUITE 1107, NEW YORK, 
10018, NEW YORK, U.S.A.

U.S. limited liability company

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: 18 סוג: 18

Bags included in class 18. תיקים הנכללים בסוג 18.         

ט"ו שבט תשע"ח - 48631/01/2018



BRIAN ATWOOD 

Trade Mark No. 284697 מספר סימן

Application Date 27/04/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: BA Brand Holdings LLC 

Address: 1370 BROADWAY SUITE 1107, NEW YORK, 
10018, NEW YORK, U.S.A.

U.S. limited liability company

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

Footwear included in class 25. הנעלה הנכללת בסוג 25.                   

ט"ו שבט תשע"ח - 48731/01/2018



HOPPER FLIP

Trade Mark No. 284717 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yeti Coolers, LLC

Address: 7601 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Portable coolers, non-electric; insulated containers 
for food or beverage, for household use; heat-
insulated containers for household use; insulated 
bags for foods or beverages for household purposes.

מקררים ניידים, לא חשמליים; מיכלים מבודדים, למזון או 
משקאות, לשימוש ביתי; מיכלים מובדדי חום לשימוש ביתי; 

תיקים מבודדים למזון או משקאות למטרות ביתיות.                 
                                                                                    

    

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

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

U.S.A., 12/01/2016, No. 86873480 ארה"ב, 12/01/2016, מספר 86873480

Class: 21 סוג: 21

Portable coolers. מקררים ניידים.       

ט"ו שבט תשע"ח - 48831/01/2018



WEWORK

Trade Mark No. 284719 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: WeWork Companies Inc.

Address: 115 West 18th Street, New York, 10011, New 
York, New York 10011, 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: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; printed matter;  photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; printed pamphlets, brochures, manuals, 
books, periodicals, booklets, leaflets, informational 
flyers, informational sheets and newsletters; printed 
publications.

נייר וקרטון; חומרים מודפסים;  צילומים; צרכי כתיבה; דבקים 
לנייר או לשימוש ביתי; צרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי 
הדרכה והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 

(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; חוברות, 
עלונים, מדריכים, ספרים, כתבי עת, ספרונים, עלעלים, פליירים 
מידעיים, דפי מידע ועלוני חדשות מודפסים; פרסומים מודפסים. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames;  pillows; 
mattresses.

ריהוט, מראות, מסגרות לתמונות;  כריות; מזרנים.  
                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש.          

ט"ו שבט תשע"ח - 48931/01/2018



VIONIC

Trade Mark No. 284726 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vionic Group LLC

Address: Suite 430 4040 Civic Center Drive, San Rafael, 
94903, San Rafael, California 94903, 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: 10 סוג: 10

Orthotic footwear; orthotic insoles; orthotic inserts for 
footwear; insoles and shock absorbing insoles for 
medicated purposes. 

הנעלה אורטופדית; מדרסים אורטופדים; תוספות מדרס 
אורתופדי להנעלה; מדרסים ומדרסים בולמי זעזועים למטרות 

רפואיות.                                        

Class: 25 סוג: 25

footwear; insoles and shock absorbing insoles for 
non-medicated purposes; headgear; clothing. 

מדרסים ומדרסים בולמי זעזועים למטרות שאינן-רפואיות; 
כיסויי ראש; ביגוד.                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 49031/01/2018



אף טיפונת

Trade Mark No. 284728 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 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: 3 סוג: 3

Cleaning and moisturizing wipes for the nasal area. מגבונים לניקוי וליחוח של אזור האף.                                   

Class: 5 סוג: 5

Preparations for the treatment and relief of nasal 
congestion; wipes for the treatment and relief of 
nasal congestion; disinfectant wipes for the nose; 
medical wipes for the nose.

תכשירים לטיפול והקלה של גודש באף; מגבונים לטיפול והקלה 
של גודש באף; מגבוני חיטוי לאף; מגבונים רפואיים לאף.         
                                                                                    

                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 49131/01/2018



SILVADUR

Trade Mark No. 284729 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rohm and Haas Company

Address: 100 Independance Mall West, Philadelphia, 
Pennsylvania, 19106-2399, 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: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of biocides, 
germicides, and fungicides used in non-agricultural 
sectors, and not preparations for destroying vermin, 
insects or flies.

כימיקלים לשימוש בייצור של ביאוצידים, קוטלי חיידקים, וקוטלי 
פטריות לשימוש במגזרים הלא חקלאיים, ולא תכשירים 

להשמדת מזיקים, חרקים או זבובים.                                   
                                    

Class: 5 סוג: 5

Biocides, germicides, and fungicides used in non-
agricultural sector, and not preparations for 
destroying vermin, insects or flies; odor neutralizing 
preparations; all purpose disinfectants, deodorizing 
and sanitizing preparations for household use, 
institutional and industrial areas, and textile finishing 
treatments.

ביאוצידים, קוטלי חיידקים, וקוטלי פטריות לשימוש במגזרים 
הלא חקלאיים, ולא תכשירים להשמדת מזיקים, חרקים או 
זבובים; תכשירים לנטרול ריח; חומרי חיטוי רב שימושיים, 

תכשירים להפגת ריח וחיטוי לשימוש ביתי, לשטחים מוסדיים 
ותעשייתיים, וטיפולי גימור לטקסטילים.                                 
                                                                                    

                              

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, namely, woven and non-
woven fabrics, knitted fabrics, fabrics for textile use, 
tapestry (wall hangings) of textile, bed clothes, 
curtains of textile, quilts of textile, textile tablecloths, 
upholstery of textile fabrics, towels of textile, textile 
for interiors decorating, furniture covers of textile.

טקסטילים ומוצרי טקסטיל, דהיינו, בדים ארוגים ולא ארוגים, 
בדים סרוגים, בדים  לשימוש בטקסטיל, שטיחי קיר מטקסטיל, 
מצעים, וילונות מטקסטיל, שמיכות מטקסטיל, מפות שולחן 

מטקסטיל, ריפודים מבדי טקסטיל, מגבות מטקסטיל, טקסטיל 
לעיצוב פנים,  כיסויי רהיטים מטקסטיל.                                 
                                                                                    

                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 49231/01/2018



FIT-FLEX

Trade Mark No. 284731 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin 
54956, U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Incontinence pads and garments.     .פדים וביגוד לאי שליטה על הסוגרים

ט"ו שבט תשע"ח - 49331/01/2018



NADIR

Trade Mark No. 284735 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
S/A

Address: Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 3535, São 
Paulo, SP - 02063-903, Brazil

(Societe Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Zarfati – Advocates & Partners

Address: Chorev 53 St., Floor 2, Haifa, 3434626, Israel

שם: שלמה צרפתי – עורכי דין ושותפים

כתובת : רח' חורב 53, קומה 2, חיפה, 3434626, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Sugar bowls, containers, vials and glass ampoules; 
candle holders, candlesticks; works of art made of 
porcelain, terracotta or glass; basins; bowls, glass 
bowls; tableware for liqueurs, coffee tableware, tea 
tableware; teapots; ice buckets; trays; basis for 
dishes; boxes for chocolates; boxes of glass; tea 
boxes; cauldrons; mugs, drinking steins; pitchers; 
canteen; decorative centerpieces of crystal, china, 
terra cotta, ceramic, earthenware, glass and 
porcelain; pottery, ceramics for household purposes; 
bread baskets for domestic use; non-electric kettles, 
tea strainers; seasonings sets; cups; shakers; 
crystals; forms for ice cubes; rests for cutlery to the 
table; cake rests; chopstick rests; soap
dispensers; non-electric fruit squeezers; statues of 
porcelain, terracotta or glass; toilet cases; figures of 
porcelain, terracotta or glass; vases, flower pots, 
flower vases for flowerpots; cake molds, shapes for 
ice, drinking bottles for travelers; pans; bowls for 
fruits; jars, cruets; bottles, flasks; incense burners; 
perfume burners; stuffed glass jars; candy boxes, 
boxes of porcelain, boxes of ceramics, boxes of 
earthenware, canisters, pot lids, cans for biscuits;
crockery; butter dishes, butter dishes caps; toothpick 
holders; pepper-pots; pipettes (wine taster); saucers; 
shaving brushes; soap dishes, soaps holders; dishes; 
containers for the kitchen; household containers; 
glass stoppers; siphons for carbonated water; 
tureens, platters, trays for vegetables; kitchen 
utensils, crockery and household utensils for cooking; 
painted glass, glass opals.

קערות סוכר, מכלים, צלוחיות, אמפולות זכוכית; פמוטים; 
עבודות אומנות מפורצלן, קרמיקה עשויה חרס (טרקוטה) או 

זכוכית; כלי קיבול, קערות, קערות זכוכית; מערכות (כלי שולחן) 
לליקרים, כלי שולחן לקפה, כלי שולחן לתה; קנקני תה; דליים 
לקרח; מגשים; בסיסים לכלים או להגשת מאכלים; קופסאות 
לשוקולדים; תיבות זכוכית; קופסאות לתה; קלחות או קדירות; 
ספלים, ספלי שתייה; כדים; מימיות; קישוטים למרכז השולחן 
עשויים מקריסטל, חרסינה, חרס (טרקוטה), קרמיקה, חרס, 
זכוכית ופורצלן; קדרות, כלי קרמיקה למטרות משק הבית; 

סלסלות לחם לשימוש ביתי; קומקומים לא חשמליים, מסננות 
לתה; מערכות (כלי קיבול) לתבלינים;  כוסות; מנערים 

(שייקרים); כלי קריסטל; תבניות לקוביות קרח; מעמדי סכו"ם 
לשולחן; סטנדים לעוגות; מסעדים למקלות אכילה סיניים; מכלי 
סבון; מסחטות פירות לא חשמליות; פסלונים מפורצלן, קרמיקה 
עשויה חרס (טרקוטה) או זכוכית; קופסאות לתמרוקים; דמויות  
מפורצלן, קרמיקה עשויה חרס (טרקוטה) או זכוכית; אגרטלים; 
עציצים לפרחים; אגרטלים לעציצי פרחים; תבניות לעוגות, 
תבניות צורניות לקרח; בקבוקי שתייה לנוסעים; מחבתות; 

קערות לפירות; צנצנות; בקבוקים, בקבוקונים; מבערי קטורת; 
מבערי בשמים; צנצנות  זכוכית ממולאות; קופסאות לסוכריות, 

קופסאות עשויות מפורצלן, קופסאות עשויות מקרמיקה, 
קופסאות עשויות  מחרס, מכלים, מכסים לסירים, פחיות 

לביסקוויטים; כלי חרס; כלים לחמאה; מכסים לכלים לחמאה; 
קופסאות

לקיסמי שיניים; מלחיות למלח ופלפל; צינוריות (פיפטות) 
לטעימת יינות; צלוחיות (לרטבים);מברשות גילוח; מחזיקי סבון; 
כלי שולחן; מכלים למטבח; מכלים לשימוש משק הבית; פקקי 
זכוכית; סיפונים לסודה; קערות הגשה, מגשי הגשה, מגשים 
לירקות; כלי מטבח, כלי חרס וכלים למשק הבית לבישול; כלי 
זכוכית צבועים, זכוכית לשם.                                               

                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 49431/01/2018



Trade Mark No. 284736 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Sugar bowls, containers, vials and glass ampoules; 
candle holders, candlesticks; works of art made of 
porcelain, terracotta or glass; basins; bowls, glass 
bowls; tableware for liqueurs, coffee tableware, tea 
tableware; teapots; ice buckets; trays; basis for 
dishes; boxes for chocolates; boxes of glass; tea 
boxes; cauldrons; mugs, drinking steins; pitchers; 
canteen; decorative centerpieces of crystal, china, 
terra cotta, ceramic, earthenware, glass and 
porcelain; pottery, ceramics for household purposes; 
bread baskets for domestic use; non-electric kettles, 
tea strainers; seasonings sets; cups; shakers; 
crystals; forms for ice cubes; rests for cutlery to the 
table; cake rests; chopstick rests; soap
dispensers; non-electric fruit squeezers; statues of 
porcelain, terracotta or glass; toilet cases; figures of 
porcelain, terracotta or glass; vases, flower pots, 
flower vases for flowerpots; cake molds, shapes for 
ice, drinking bottles for travelers; pans; bowls for 
fruits; jars, cruets; bottles, flasks; incense burners; 
perfume burners; stuffed glass jars; candy boxes, 
boxes of porcelain, boxes of ceramics, boxes of 
earthenware, canisters, pot lids, cans for biscuits;
crockery; butter dishes, butter dishes caps; toothpick 
holders; pepper-pots; pipettes (wine taster); saucers; 
shaving brushes; soap dishes, soaps holders; dishes; 
containers for the kitchen; household containers; 
glass stoppers; siphons for carbonated water; 
tureens, platters, trays for vegetables; kitchen 
utensils, crockery and household utensils for cooking; 
painted glass, glass opals.

קערות סוכר, מכלים, צלוחיות, אמפולות זכוכית; פמוטים; 
עבודות אומנות מפורצלן, קרמיקה עשויה חרס (טרקוטה) או 

זכוכית; כלי קיבול, קערות, קערות זכוכית; מערכות (כלי שולחן) 
לליקרים, כלי שולחן לקפה, כלי שולחן לתה; קנקני תה; דליים 
לקרח; מגשים; בסיסים לכלים או להגשת מאכלים; קופסאות 
לשוקולדים; תיבות זכוכית; קופסאות לתה; קלחות או קדירות; 
ספלים, ספלי שתייה; כדים; מימיות; קישוטים למרכז השולחן 
עשויים מקריסטל, חרסינה, חרס (טרקוטה), קרמיקה, חרס, 
זכוכית ופורצלן; קדרות, כלי קרמיקה למטרות משק הבית; 

סלסלות לחם לשימוש ביתי; קומקומים לא חשמליים, מסננות 
לתה; מערכות (כלי קיבול) לתבלינים; כוסות; מנערים 

(שייקרים); כלי קריסטל; תבניות לקוביות קרח; מעמדי סכו"ם 
לשולחן; סטנדים לעוגות; מסעדים למקלות אכילה סיניים; מכלי 
סבון; מסחטות פירות לא חשמליות; פסלונים מפורצלן, קרמיקה 
עשויה חרס (טרקוטה) או זכוכית; קופסאות לתמרוקים; דמויות 
מפורצלן, קרמיקה עשויה חרס (טרקוטה) או זכוכית; אגרטלים; 
עציצים לפרחים; אגרטלים לעציצי פרחים; תבניות לעוגות, 
תבניות צורניות לקרח; בקבוקי שתייה לנוסעים; מחבתות; 

קערות לפירות; צנצנות; בקבוקים, בקבוקונים; מבערי קטורת; 
מבערי בשמים; צנצנות זכוכית ממולאות; קופסאות לסוכריות, 

קופסאות עשויות מפורצלן, קופסאות עשויות מקרמיקה, 
קופסאות עשויות מחרס, מכלים, מכסים לסירים, פחיות 

לביסקוויטים; כלי חרס; כלים לחמאה; מכסים לכלים לחמאה; 
קופסאות

לקיסמי שיניים; מלחיות למלח ופלפל; צינוריות (פיפטות) 
לטעימת יינות; צלוחיות (לרטבים);מברשות גילוח; מחזיקי סבון; 
כלי שולחן; מכלים למטבח; מכלים לשימוש משק הבית; פקקי 
זכוכית; סיפונים לסודה; קערות הגשה, מגשי הגשה, מגשים 
לירקות; כלי מטבח, כלי חרס וכלים למשק הבית לבישול; כלי 
זכוכית צבועים, זכוכית לשם.                                               
                                                                                     

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 49531/01/2018



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: turquoise, green, yellow, blue, white 

הסימן מוגבל לצבעים טורקיז, ירוק, צהוב, כחול, לבן הנראים 
בסימן.

 Owners

Name: NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
S/A

Address: Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 3535, São 
Paulo, SP - 02063-903, Brazil

(Societe Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Zarfati – Advocates & Partners

Address: Chorev 53 St., Floor 2, Haifa, 3434626, Israel

שם: שלמה צרפתי – עורכי דין ושותפים

כתובת : רח' חורב 53, קומה 2, חיפה, 3434626, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 49631/01/2018



Trade Mark No. 284737 מספר סימן

Application Date 01/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Sugar bowls, containers, vials and glass ampoules; 
candle holders, candlesticks; works of art made of 
porcelain, terracotta or glass; basins; bowls, glass 
bowls; tableware for liqueurs, coffee tableware, tea 
tableware; teapots; ice buckets; trays; basis for 
dishes; boxes for chocolates; boxes of glass; tea 
boxes; cauldrons; mugs, drinking steins; pitchers; 
canteen; decorative centerpieces of crystal, china, 
terra cotta, ceramic, earthenware, glass and 
porcelain; pottery, ceramics for household purposes; 
bread baskets for domestic use; non-electric kettles, 
tea strainers; seasonings sets; cups; shakers; 
crystals; forms for ice cubes; rests for cutlery to the 
table; cake rests; chopstick rests; soap
dispensers; non-electric fruit squeezers; statues of 
porcelain, terracotta or glass; toilet cases; figures of 
porcelain, terracotta or glass; vases, flower pots, 
flower vases for flowerpots; cake molds, shapes for 
ice, drinking bottles for travelers; pans; bowls for 
fruits; jars, cruets; bottles, flasks; incense burners; 
perfume burners; stuffed glass jars; candy boxes, 
boxes of porcelain, boxes of ceramics, boxes of 
earthenware, canisters, pot lids, cans for biscuits;
crockery; butter dishes, butter dishes caps; toothpick 
holders; pepper-pots; pipettes (wine taster); saucers; 
shaving brushes; soap dishes, soaps holders; dishes; 
containers for the kitchen; household containers; 
glass stoppers; siphons for carbonated water; 
tureens, platters, trays for vegetables; kitchen 
utensils, crockery and household utensils for cooking; 
painted glass, glass opals.

קערות סוכר, מכלים, צלוחיות, אמפולות זכוכית; פמוטים; 
עבודות אומנות מפורצלן, קרמיקה עשויה חרס (טרקוטה) או 

זכוכית; כלי קיבול, קערות, קערות זכוכית; מערכות (כלי שולחן) 
לליקרים, כלי שולחן לקפה, כלי שולחן לתה; קנקני תה; דליים 
לקרח; מגשים; בסיסים לכלים או להגשת מאכלים; קופסאות 
לשוקולדים; תיבות זכוכית; קופסאות לתה; קלחות או קדירות; 
ספלים, ספלי שתייה; כדים; מימיות; קישוטים למרכז השולחן 
עשויים מקריסטל, חרסינה, חרס (טרקוטה), קרמיקה, חרס, 
זכוכית ופורצלן; קדרות, כלי קרמיקה למטרות משק הבית; 

סלסלות לחם לשימוש ביתי; קומקומים לא חשמליים, מסננות 
לתה; מערכות (כלי קיבול) לתבלינים; כוסות; מנערים 

(שייקרים); כלי קריסטל; תבניות לקוביות קרח; מעמדי סכו"ם 
לשולחן; סטנדים לעוגות; מסעדים למקלות אכילה סיניים; מכלי 
סבון; מסחטות פירות לא חשמליות; פסלונים מפורצלן, קרמיקה 
עשויה חרס (טרקוטה) או זכוכית; קופסאות לתמרוקים; דמויות 
מפורצלן, קרמיקה עשויה חרס (טרקוטה) או זכוכית; אגרטלים; 
עציצים לפרחים; אגרטלים לעציצי פרחים; תבניות לעוגות, 
תבניות צורניות לקרח; בקבוקי שתייה לנוסעים; מחבתות; 

קערות לפירות; צנצנות; בקבוקים, בקבוקונים; מבערי קטורת; 
מבערי בשמים; צנצנות זכוכית ממולאות; קופסאות לסוכריות, 

קופסאות עשויות מפורצלן, קופסאות עשויות מקרמיקה, 
קופסאות עשויות מחרס, מכלים, מכסים לסירים, פחיות 

לביסקוויטים; כלי חרס; כלים לחמאה; מכסים לכלים לחמאה; 
קופסאות

לקיסמי שיניים; מלחיות למלח ופלפל; צינוריות (פיפטות) 
לטעימת יינות; צלוחיות (לרטבים);מברשות גילוח; מחזיקי סבון; 
כלי שולחן; מכלים למטבח; מכלים לשימוש משק הבית; פקקי 
זכוכית; סיפונים לסודה; קערות הגשה, מגשי הגשה, מגשים 
לירקות; כלי מטבח, כלי חרס וכלים למשק הבית לבישול; כלי 
זכוכית צבועים, זכוכית לשם.                                               
                                                                                     

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 49731/01/2018



 Owners

Name: NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
S/A

Address: Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 3535, São 
Paulo, SP - 02063-903, Brazil

(Societe Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Zarfati – Advocates & Partners

Address: Chorev 53 St., Floor 2, Haifa, 3434626, Israel

שם: שלמה צרפתי – עורכי דין ושותפים

כתובת : רח' חורב 53, קומה 2, חיפה, 3434626, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 49831/01/2018



Trade Mark No. 284745 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1296067 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Salads including vegetable salads; poultry and 
poultry products; prepared meals made principally of 
chicken; chicken pieces, chicken nuggets, cooked 
chicken; meat and meat products; fish; game; 
seafood; soups, fruits and vegetables; cooking oils; 
pickles; potato-based snack foods; preserves; pre-
prepared uncooked, semi-cooked and cooked foods, 
snacks of all being made from/made of meat, fish, 
poultry, game, fruits and vegetables and 
combinations and products thereof; hamburgers; 
hotdogs having meat, fish, poultry or vegetable 
fillings. 

Class: 30 סוג: 30

Prepared meals principally containing chicken; pasta 
and rice based prepared meals; prepared meals in 
the form of pizzas; chicken burgers, chicken 
sandwiches; sauces and spices and dried herbs for 
culinary purposes; pizzas, sandwiches, pies; 
condiments and sauces; rolls, biscuits, breads, 
cakes; desserts, confectionery, ice cream 
confectionery; pepper, vinegar; chocolate sauces, 
pizza sauces, soya sauces, horseradish sauces, 
cooking sauces, satay sauces, spicy sauces, canned 
sauces, savoury sauces, pepper sauces, fruit sauces, 
curry sauces, salad sauces, ready-made sauces for 
cooking, sauces for food, sauces for pasta, sauces 
containing nuts, sauces for rice, per-peri sauces, 
sauces for chicken, tomato based sauces, sauces for 
ice cream, sauces for fish (except salad dressings); 
spices; mayonnaise. 

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, snack bars, cafeterias, road-houses 
(serving food and beverages), canteens, take-away 
or fast-food outlets; catering, food and beverage 
serving, restaurants chains, central kitchen (food 
preparation) 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, 03/02/2016, No. 015070352 האיחוד האירופי, 03/02/2016, מספר 015070352

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 43 סוג: 43

ט"ו שבט תשע"ח - 49931/01/2018



 Owners

Name: Nando's Limited

Address: St Mary's House, 42 Vicarage Crescent, London 
SW11 3LD, United Kingdom

(United Kingdom 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

ט"ו שבט תשע"ח - 50031/01/2018



Trade Mark No. 284759 מספר סימן

Application Date 21/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1296273 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5282087 ארה"ב מספר: 5282087

Dated 05/09/2017 (Section 16) מיום 05/09/2017 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Paris Presents Incorporated

Address: 3800 Swanson Court, Gurnee IL 60031, 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: 21 סוג: 21

Cosmetic brushes; cosmetic cases sold filled with 
cosmetic brushes; facial sponges for applying 
makeup; dishes for cleaning, namely, textured dish 
made of silicone for use in cleaning cosmetic 
utensils; eyebrow brushes; hair brushes; facial 
cleansing sponges.

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

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

U.S.A., 17/03/2016, No. 86944349 ארה"ב, 17/03/2016, מספר 86944349

Class: 21 סוג: 21

ט"ו שבט תשע"ח - 50131/01/2018



Trade Mark No. 284777 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1296536 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 5097177 ארה"ב מספר: 5097177

Dated 06/12/2016 (Section 16) מיום 06/12/2016 (סעיף 16) 

 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 hardware; computers; laptop computers; 
tablet computers

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

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

Trinidad and Tobago, 13/08/2015, No. 50229 טרינידד וטובגו, 13/08/2015, מספר 50229

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 50231/01/2018



Trade Mark No. 284781 מספר סימן

Application Date 28/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1296566 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts.

Class: 28 סוג: 28

Miniature automobiles, model automobiles, toy 
automobiles, children's ride-on toy automobiles.

Class: 35 סוג: 35

Retail sales of automobiles; automobiles dealerships 
services.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance services for automobiles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 014444749 האיחוד האירופי, 04/08/2015, מספר 014444749

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

ט"ו שבט תשע"ח - 50331/01/2018



 Owners

Name: Rolls-Royce Motor Cars Limited

Address: Summit One, Summit Avenue, Farnborough, 
Hampshire GU14 0FB, United Kingdom

(United Kingdom Private Limited 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

ט"ו שבט תשע"ח - 50431/01/2018



Trade Mark No. 284791 מספר סימן

Application Date 07/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1296703 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ferring B.V.

Address: Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; dietetic food and 
substances adapted for medical use; dietary 
supplements for humans; all those indicated in the 
field of gastroenterology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/09/2015, No. 1316545 בנלוקס, 07/09/2015, מספר 1316545

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 50531/01/2018



Trade Mark No. 284803 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0975394 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded or downloadable), 
hardware and peripheral equipment, namely disks, 
servers, integrated circuits and printers and their 
accessories; software (recorded or downloadable), 
firmware and hardware for information and data 
communication, information and data transactions, 
network, virtual private network, firewall and proxies; 
computer security products, namely computer 
hardware, software (recorded or downloadable) and 
peripheral equipment for secure communication, 
secure storage, cryptography, security, digital 
signatures, encryption, key generation, 
authentification, identification, message 
authentification, privacy and anonymity, 
confidentiality, integrity, non-repudiation, access 
control, cryptographic standards, cryptographic 
algorithms, protocols, hash functions and 
cryptographic boxes; computer software, hardware 
and peripheral equipment for trusted third party 
services, including certificates, attributes, instant 
certificates, qualified certificates, certification, digital 
credentials, digital identities, digital privileges. 

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely, communications by 
computer terminals, communications by fibre optic 
networks, telecommunications routing and junction 
services, providing access to databases and 
computer aided transmission of messages and 
images. 

Class: 42 סוג: 42

Technological consulting relating to cryptography and 
information security; computer systems development 
and integration relating to information security; 
technological evaluation and development of 
cryptographic algorithms and protocols; software 
development, namely design and specification of 
system security architectures, including security 
integration into applications, including X.509, and 
integration of cryptographic algorithms, methods and 
hardware.

ט"ו שבט תשע"ח - 50631/01/2018



 Owners

Name: SECOMEA A/S

Address: Smedeholm 12, DK-2730 Herlev, Denmark

(Denmark A/S)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 50731/01/2018



Trade Mark No. 284806 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1212756 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded or downloadable), 
hardware and peripheral equipment, namely disks, 
servers, integrated circuits and printers and their 
accessories; software (recorded or downloadable), 
firmware and hardware for information and data 
communication, information and data transactions, 
network, virtual private network, firewall and proxies; 
computer security products, namely computer 
hardware, software (recorded or downloadable) and 
peripheral equipment for secure communication, 
secure storage, cryptography, security, digital 
signatures, encryption, key generation, 
authentification, identification, message 
authentification, privacy and anonymity, 
confidentiality, integrity, non-repudiation, access 
control, cryptographic standards, cryptographic 
algorithms, protocols, hash functions and 
cryptographic boxes; computer software, hardware 
and peripheral equipment for trusted third party 
services, including certificates, attributes, instant 
certificates, qualified certificates, certification, digital 
credentials, digital identities, digital privileges.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely, communications by 
computer terminals, communications by fibre optic 
networks, telecommunications routing and junction 
services, providing access to databases and 
computer aided transmission of messages and 
images.

ט"ו שבט תשע"ח - 50831/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and lime green.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark is in white letters with the special "o" 
in Secomea in lime green. The black frame is not part 
of the mark but constitutes a background for the 
white letters.

 Owners

Name: SECOMEA A/S

Address: Smedeholm 12, DK-2730 Herlev, Denmark

(Denmark A/S)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Hosting and back-up of webpages for others; 
computer programming; installation and maintenance 
of computer software and computer programs; rental 
of computer hardware and software; consultancy, 
advice and information relating to computer software 
and hardware; provision of security services for 
computer networks, computer access and 
computerised transactions; encryption, decryption 
and authentication of information, messages and 
data; technological consulting in relation to 
cryptography and information security; computer 
systems development and integration in relation to 
information security; technological evaluation and 
development of cryptographic algorithms and 
protocols; software development, namely design and 
specification of system security architectures, 
including security integration into applications, 
including X.509, and integration of cryptographic 
algorithms, methods and hardware. 

ט"ו שבט תשע"ח - 50931/01/2018



Trade Mark No. 284807 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1212757 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded or downloadable), 
hardware and peripheral equipment, namely disks, 
servers, integrated circuits and printers and their 
accessories; software (recorded or downloadable), 
firmware and hardware for information and data 
communication, information and data transactions, 
network, virtual private network, firewall and proxies; 
computer security products, namely computer 
hardware, software (recorded or downloadable) and 
peripheral equipment for secure communication, 
secure storage, cryptography, security, digital 
signatures, encryption, key generation, 
authentification, identification, message 
authentification, privacy and anonymity, 
confidentiality, integrity, non-repudiation, access 
control, cryptographic standards, cryptographic 
algorithms, protocols, hash functions and 
cryptographic boxes; computer software, hardware 
and peripheral equipment for trusted third party 
services, including certificates, attributes, instant 
certificates, qualified certificates, certification, digital 
credentials, digital identities, digital privileges.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely, communications by 
computer terminals, communications by fibre optic 
networks, telecommunications routing and junction 
services, providing access to databases and 
computer aided transmission of messages and 
images.

ט"ו שבט תשע"ח - 51031/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and lime green.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark is in white letters with the special "o" 
in "Secomea" in lime green. The black frame is not 
part of the mark but constitutes a background for the 
white letters.

 Owners

Name: SECOMEA A/S

Address: Smedeholm 12, DK-2730 Herlev, Denmark

(Denmark A/S)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Hosting and back-up of webpages for others; 
computer programming; installation and maintenance 
of computer software and computer programs; rental 
of computer hardware and software; consultancy, 
advice and information relating to computer software 
and hardware; provision of security services for 
computer networks, computer access and 
computerised transactions; encryption, decryption 
and authentication of information, messages and 
data; technological consulting in relation to 
cryptography and information security; computer 
systems development and integration in relation to 
information security; technological evaluation and 
development of cryptographic algorithms and 
protocols; software development, namely design and 
specification of system security architectures, 
including security integration into applications, 
including X.509, and integration of cryptographic 
algorithms, methods and hardware. 

ט"ו שבט תשע"ח - 51131/01/2018



Trade Mark No. 284808 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1212758 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded or downloadable), 
hardware and peripheral equipment, namely disks, 
servers, integrated circuits and printers and their 
accessories; software (recorded or downloadable), 
firmware and hardware for information and data 
communication, information and data transactions, 
network, virtual private network, firewall and proxies; 
computer security products, namely computer 
hardware, software (recorded or downloadable) and 
peripheral equipment for secure communication, 
secure storage, cryptography, security, digital 
signatures, encryption, key generation, 
authentification, identification, message 
authentification, privacy and anonymity, 
confidentiality, integrity, non-repudiation, access 
control, cryptographic standards, cryptographic 
algorithms, protocols, hash functions and 
cryptographic boxes; computer software, hardware 
and peripheral equipment for trusted third party 
services, including certificates, attributes, instant 
certificates, qualified certificates, certification, digital 
credentials, digital identities, digital privileges.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely, communications by 
computer terminals, communications by fibre optic 
networks, telecommunications routing and junction 
services, providing access to databases and 
computer aided transmission of messages and 
images.

ט"ו שבט תשע"ח - 51231/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and lime green.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark is in white letters with the special "o" 
in Secomea in lime green. The black frame is not part 
of the mark but constitutes a background for the 
white letters.

 Owners

Name: SECOMEA A/S

Address: Smedeholm 12, DK-2730 Herlev, Denmark

(Denmark A/S)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Hosting and back-up of webpages for others; 
computer programming; installation and maintenance 
of computer software and computer programs; rental 
of computer hardware and software; consultancy, 
advice and information relating to computer software 
and hardware; provision of security services for 
computer networks, computer access and 
computerised transactions; encryption, decryption 
and authentication of information, messages and 
data; technological consulting in relation to 
cryptography and information security; computer 
systems development and integration in relation to 
information security; technological evaluation and 
development of cryptographic algorithms and 
protocols; software development, namely design and 
specification of system security architectures, 
including security integration into applications, 
including X.509, and integration of cryptographic 
algorithms, methods and hardware. 
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Trade Mark No. 284810 מספר סימן

Application Date 02/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1232452 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

  Apparatus for recording, transmission, processing 
and reproduction of sound, images or data; computer 
software for CDRs (Call Detail Records) import, 
processing and analysis, the CDRs being in various 
formats as provided by
the carriers to law enforcement agencies, in the field 
of crime investigation and inquiry ;  computer 
software and hardware for data acquisition, 
recording, processing, data analysis, data 
manipulation and data management; computer 
software and hardware for processing, managing, 
analyzing and manipulating log entries; 
downloadable electronic publications; all the 
aforesaid products are not used to provide 
entertainment and TV services.

Class: 42 סוג: 42

Design, development, installation and maintenance 
of computer software for CDRs (Call Detail Records) 
analysis; design, development, installation and 
maintenance of computer software for data 
processing, data analysis, data manipulation and 
data management; design, development, installation 
and maintenance of computer software for 
processing, managing, analyzing and manipulating 
log entries; providing technical support services in 
relation to computer software; providing technical 
support services in relation to computer software for 
data processing, data analysis, data manipulation 
and data management; providing technical support 
services in relation to computer software for 
processing, managing, analyzing and manipulating 
log entries; technical consultancy services in relation 
to computer software and hardware, data processing, 
data analysis, data manipulation and data 
management; consultancy services in relation to 
computer software and hardware for processing, 
managing, analyzing and manipulating log entries; 
information services relating to the aforesaid 
services, all of the aforesaid services also provided 
online from a computer database or the internet; 
service of data acquisition, namely data mining.

ט"ו שבט תשע"ח - 51431/01/2018



 Owners

Name: SECURCUBE S.R.L.

Address: VIA S. ANDREA, 45, I-31017 PADERNO DEL 
GRAPPA (TV), Italy

(ITALY LTD. LIAB. CO)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Segal, Adv.

Address: Tsarfati House, 91 Hertzel Street, Rishon 
LeZion, 7526201, Israel

שם: דן סגל, עו"ד

כתובת : בית צרפתי, רח' הרצל 91, ראשון לציון, 7526201, 
ישראל
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BULBHEAD

Trade Mark No. 284815 מספר סימן

Application Date 02/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bulbhead.Com

Address: 79 Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, 
U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "Hashahar Tower", 30th Floor, 4 Ariel Sharon 
St., Givatayim, 5320045, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל השחר, קומה 30, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים, 
5320045, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; scrubbing brushes; electric brushes, 
except parts of machines; articles for
cleaning purposes; lint removers; mugs; glassware, 
porcelain and earthenware; cooking pots; non-electric 
cooking utensils; all included in
class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות קרצוף; 
מברשות חשמליות, למעט חלקי מכונות; פריטים לצורכי ניקוי; 
מסירי מוך; ספלי מאג; כלי זכוכית, חרסינה וחומר; סירי בישול; 
כלי בישול שאינם חשמליים; הנכללים כולם בסוג 21.               
                                                                                    

                                                      

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; toy balloons; video 
game apparatus; decorations for Christmas trees; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים; בלוני משחק; התקני משחקי וידאו; 
קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג 28.                   

                                          

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others; direct mail advertising; 
advertising by mail order; television advertising; on-
line advertising on a computer network;
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; presentation of goods 
on communication media, for retail
purposes; production of teleshopping programs; all 
included in class 35.

קידום מכירות עבור אחרים; פרסום ישיר בדוא"ל; פרסום 
בהזמנות בדוא"ל; פרסום בטלויזיה; פרסום מקוון ברשתות 

מחשבים; אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים של
סחורות ושירותים; הצגת טובין באמצעי תיקשרות למטרות 

קמעונאיות; הפקת תכניות טלשופינג; הנכללים כולם בסוג 35.   
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Trade Mark No. 284816 מספר סימן

Application Date 02/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bulbhead.Com

Address: 79 Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, 
U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "Hashahar Tower", 30th Floor, 4 Ariel Sharon 
St., Givatayim, 5320045, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל השחר, קומה 30, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים, 
5320045, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; scrubbing brushes; electric brushes, 
except parts of machines; articles for
cleaning purposes; lint removers; mugs; glassware, 
porcelain and earthenware; cooking pots; non-electric 
cooking utensils; all included in
class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות קרצוף; 
מברשות חשמליות,  למעט חלקי מכונות; פריטים לצורכי ניקוי; 

מסירי מוך; ספלי מאג; כלי זכוכית,
. חרסינה וחומר; סירי בישול; כלי בישול שאינם חשמליים; 

הנכללים כולם בסוג 21.                                                    
                                                                                    

          

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; toy balloons; video 
game apparatus; decorations for Christmas trees; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים; בלוני משחק; התקני משחקי וידאו; 
קישוטים לעצי חג המולד;  . הנכללים כולם בסוג 28.                

                                        

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others; direct mail advertising; 
advertising by mail order; television advertising; on-
line advertising on a computer network;
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; presentation of goods 
on communication media, for retail
purposes; production of teleshopping programs; all 
included in class 35.

קידום מכירות עבור אחרים; פרסום ישיר בדוא"ל; פרסום 
בהזמנות בדוא"ל; פרסום  בטלויזיה; פרסום מקוון ברשתות 

מחשבים; אספקת שוק מקוון לקונים ומוכרים של
סחורות ושירותים; הצגת טובין באמצעי תקשרות למטרות 

קמעונאיות; הפקת תכניות  . טלשופינג; הנכללים כולם בסוג 35
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BAER Tango

Trade Mark No. 284817 מספר סימן

Application Date 02/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: " ALBRAA" TRADE GENERAL  LTD שם: " אלבראא " סחר כללי בע"מ

Address: Reine, 1694000, Kefar Reine, Israel כתובת : רינה, 1694000, כפר ריינה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ran Ringerer, Advs.

Address: 2 Hanamal Street, Haifa, 33013, Israel

שם: רן פינגרר, משרד עו"ד

כתובת : רחוב הנמל 2, חיפה, 33013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

cleaning  preparations.                  . תכשירי  ניקוי
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Trade Mark No. 284822 מספר סימן

Application Date 02/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Q Card Rechargeable Cards Ltd. שם: קיו קארד כרטיסים נטענים בע"מ

Address: P.O.B. 720, Giv'at Hayyim (ihud), 3893500, 
Israel

כתובת : ת.ד. 720, גבעת חיים  אח, 3893500, 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: 9 סוג: 9

Encoded Debit cards: electronic chip cards: encoded 
magnetic cards: identity cards. magnetic: electronic 
identification cards: encoded credit cards: 
magnetically encoded credit cards: encoded prepaid  
credit cards: magnetically encoded debit cards: 
magnetically encoded charge cards: all included in 
class 9.     

כרטיסי חיוב מקודדים: כרטיסי שבב אלקטרוניים:  כרטיסים 
מגנטיים מקודדים: כרטיסי זיהוי מגנטיים: כרטיסי זיהוי 

אלקטרוניים: כרטיסי אשראי מקודדים:  כרטיסי אשראי מוצפנים 
מגנטית: כרטיסי אשראי מקודדים ששולמו מראש: כרטיסי חיוב 
מוצפנים מגנטית: כרטיסי חיוב  מקודדים מגנטית: כרטיסי 

טעינה מקודדים מגנטית: הנכללים כולם בסוג 9..
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Trade Mark No. 284829 מספר סימן

Application Date 03/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Analog Devices, Inc.

Address: One Technology Way, Norwood, MA 02062, 
U.S.A.

a Massachusetts 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

Integrated circuits; communications equipment, data 
storage devices, data processing equipment, 
computer components and parts, audio devices and 
radio receivers, apparatus instruments and cables for 
controlling electricity, electronics, electrical circuit 
boards, measuring and detecting instruments, 
sensors [measuring apparatus], other than for 
medical use; acceleration, position, voltage, current, 
magnetic and thermal sensors; x-ray, electro-
magnetic, and visible light sensors [measuring 
apparatus], other than medical use; electronic 
sensors for detecting acceleration, position, voltage, 
current, magnetic waves, nuclear radiation, thermal 
or infrared radiation, x-rays, electromagnetic 
radiation, and visible light; voltage and current 
measuring instruments; detectors,Computer software 
for driving and enabling semiconductor devices and 
signal processors for use in supporting multimedia 
applications for audio and video devices.   , computer 
firmware, electronic machines, apparatus and their 
parts, power distribution or control machines and 
apparatus, rotary converters, phase modifiers, 
electric or magnetic meters and testers, electric wires 
and cables, magnetic cores, resistance wires, and 
electrodes.

מעגלים משולבים; ציוד תקשורת, התקנים לאחסון נתונים, ציוד 
עיבוד נתונים, רכיבים וחלקי מחשב, התקני  אודיו ומקליטי רדיו, 
מכשירים כלים וכבלים לבקרה על חשמל, אלקטרוניקה, לוחות 
מעגל חשמלי, כלי מדידה וגילוי, חיישנים [מכשירי מדידה[, 
אחרים מאשר לשימוש רפואי; חיישני תאוצה, מיקום, מתח, 
זרם, מגנטיים ותרמיים; חיישני רנטגן, אלקטרומגנטיים ואור 
הנראה [מכשירי מדידה] , אחרים מאשר לשימוש רפואי; 

חיישנים אלקטרוניים לגילוי תאוצה, מיקום, מתח, זרם, גלים 
מגנטיים, קרינה גרעינית, קרינה תרמית או אינפרה אדום, 

רנטגן, קרינה אלקטרומגנטית, ואור הנראה; כלי מדידת מתח 
וזרם; גלאים, תוכנת מחשב להנעה והפעלה של מוליכים 

למחצה ומעבדי אותות לשימוש בתמיכה  ביישומי מולטימדיה 
עבור מכשירי שמע ווידאו, קושחת מחשב, מכונות אלקטרוניות, 
מכשירים וחלקיהם, מכונות ומכשירים להפצת או בקרת הספק; 
ממירים סיבוביים, מתאמי פזה, מודדים ובוחנים חשמליים או 
מגנטיים, חוטים וכבלים חשמליים, מרכזים מגנטיים, חוטים 

עמידים, ואלקטרודות.                                                        
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Trade Mark No. 284834 מספר סימן

Application Date 03/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated acne treatments and prevention 
preparations, namely, creams, gels, lotions, 
moisturizers, cleansers, treatments, wipes, scrubs, 
masks, toners, foams, astringents, serums.

תכשירי טיפול ומניעת אקנה שאינם תרופתיים, דהיינו, קרמים, 
ג'לים, תחליבים, מלחלחים, תרחיצים, תכשירי טיפול, מגבונים, 
תכשירי קרצוף, מסיכות, טונרים, קצפים, מכווצים, סרומים.       

                              

Class: 5 סוג: 5

Medicated acne treatment and prevention 
preparations, namely, cleansers, treatments, 
moisturizers, creams, gels, lotions, wipes, scrubs, 
masks, toners, foams, astringents, serums.

תכשירי טיפול ומניעת אקנה רפואיים, דהיינו, תרחיצים, תכשירי 
טיפול, מלחחים, קרמים, ג'לים, תחליבים, מגבונים, תכשירי 

קרצוף, מסכות, טונרים, קצפים, מכווצים, סרומים.                   
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Trade Mark No. 284836 מספר סימן

Application Date 28/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Isaac Arbili שם: יצחק ארבילי

Address: 19 Eliahu Hacim St., Jerusalem, Israel כתובת : אליהו חכים 19, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries; all included in class 30. דברי מאפה;הנכללים כולם בסוג 30.         
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ALTEC

Trade Mark No. 284854 מספר סימן

Application Date 05/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lifting and hoisting apparatus; lifts, elevator lifts, 
aerial lifts, cranes, pedestal and vehicle mounted 
cranes; aerial work platforms; load carry apparatus 
and equipment; reel lifters, cable handlers, aerial 
cable placers, jibs, winches, jacks; machine elements 
being lifting attachments for trailers; parts of 
machines being control, switching and regulating 
elements for all the aforesaid goods; derricks, digger 
derricks; diggers, pressure diggers; Hydraulic leveling 
system composed of hydraulic hoses, a rotary valve, 
metal links and a metal housing that securely 
maintains the upright position of personnel platforms 
mounted on utility vehicle aerial lifts used in the 
construction, telecommunications and utility 
industries;  motor-driven tools, namely, wood 
chippers for cutting tree limbs and brush into small 
chips; all included in class 7.

מתקני הרמה והנפה; מעליות, מעליות אוויריות, מנופים, בסיסי 
מנופים ומנופים רכובי כלי רכב; משטחי עבודה  מתרוממים; 
מתקנים וציוד להרמת עומס; מכשירי הרמת סליל, מאמני 

כבלים, מניחי כבלים אוויריים, עגורני זרוע,  כננת, מגבה; רכיבי 
מכונות המהווים חיבורי הרמה עבור נגררים; חלקי מכונות 

המהווים גופי שליטה, החלפה  וויסות לכל הסחורות הנזכרים 
לעיל; עגורנים, עגורני חופרים; חופרים, חופרי לחץ; מערכת 
יישור הידראולי המורכב מזרנוק הידראולי, שסתום סיבובי, 
קישורי מתכת ודיור מתכתי השומר בצורה מאובטחת את 

התנוחה  הזקופה של פלטפורמות מעלית הרכובים על מעליות 
אוויריות של רכבי שירות המשמשות לבנייה, טלקומוניקציה  
ותעשיית שירות; כלים ממנועים, דהיינו, מכונת חיתוך עץ 

הגורסת ענפי עץ לשבבי עץ; הנכללים כולם בסוג 7                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 12 סוג: 12

Utility service trucks and special duty trucks in 
combination with aerial buckets, derricks, winches, 
hydraulic auger units, diggers, jacks, hydraulic 
levelers that automatically and  securely maintain 
that upright position of personnel platforms mounted 
on utility vehicle  aerial lifts used in the construction, 
telecommunications, tree care and utility industries 
and replacement parts therefore; all included in class 
12

משאיות שירותי תועלת ומשאיות מיוחדות הכוללות סל אווירי, 
עגורן, כננת, מתקן מקדח הידראולי, חופרים,  מגבה, יישור 

הידראולי השומר באופן אוטומטי וצורה מאובטחת את התנוחה 
הזקופה של פלטפורמות מעלית  הרכובים על מעליות אוויריות 
של רכבי שירותי המשמשות לבנייה, טלקומוניקציה, טיפול עצים 
ותעשיית   שירותים וחלקי תחליף עבור הנ"ל; הנכללים כולם 

בסוג  12.                                                                        
                                                                                    

                        

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair and installations; all these 
services only in the field of machines for mining, 
drilling, derricks, excavating-conveying machines and 
installations composed therefrom, winches 
(machines), cable conveyors, cranes, aerial devices, 
lifting equipment, diggers, digger derricks, 
mechanically operated overburden equipment and 
excavating machines, mobile elevated work 
platforms, jib arms, jacks and chisels or bits, in 
particular cleaning and dressing bits, cleaning 
machines, mechanical cleaning apparatus for 
insulators; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; כל השירותים רק 
בתחום של מכונות עבור כרייה, קידוח, עגורן,  מכונות 

חפירה-מסוע והתקנות, כננת (מכונות), כבלי מסוע, מנופים, 
מתקן אווירית, ציוד הרמה, עגורנים, עגורני  חופרים, מכונות 

חפירה וציוד העמסת יתר המופעלות בצורה מכנית, 
פלטפורמות לעבודות ניידים גבוהים, עגורני  זרוע, מגבה 

ואזמלים או חלקים, דהיינו חלקי ניקוי וחבישה, מכונות ניקוי, 
התקני ניקוי מכני כמבודדים; הנכללים   כולם בסוג 37.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 52331/01/2018



 Owners

Name: Altec Industries, Inc.

Address: 210 Inverness Center Drive, Birmingham, 
35242, U.S.A.

(Alabama 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

ט"ו שבט תשע"ח - 52431/01/2018



Trade Mark No. 284855 מספר סימן

Application Date 05/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lifting and hoisting apparatus; lifts, elevator lifts, 
aerial lifts, cranes, pedestal and vehicle mounted 
cranes; aerial work platforms; load carry apparatus 
and equipment; reel lifters, cable handlers, aerial 
cable placers, jibs, winches, jacks; machine elements 
being lifting attachments for trailers; parts of 
machines being control, switching and regulating 
elements for all the aforesaid goods; derricks, digger 
derricks; diggers, pressure diggers; Hydraulic leveling 
system composed of hydraulic hoses, a rotary valve, 
metal links and a metal housing that securely 
maintains the upright position of personnel platforms 
mounted on utility vehicle aerial lifts used in the 
construction, telecommunications and utility 
industries; motor-driven tools, namely, wood chippers 
for cutting tree limbs and brush into small chips; all 
included in class 7.

מתקני הרמה והנפה; מעליות, מעליות אוויריות, מנופים, בסיסי 
מנופים ומנופים רכובי כלי רכב; משטחי עבודה מתרוממים; 
מתקנים וציוד להרמת עומס; מכשירי הרמת סליל, מאמני 

כבלים, מניחי כבלים אוויריים, עגורני זרוע, כננת, מגבה; רכיבי 
מכונות המהווים חיבורי הרמה עבור נגררים; חלקי מכונות 
המהווים גופי שליטה, החלפה וויסות לכל הסחורות הנזכרים 
לעיל; עגורנים, עגורני חופרים; חופרים, חופרי לחץ; מערכת 
יישור הידראולי המורכב מזרנוק הידראולי, שסתום סיבובי, 
קישורי מתכת ודיור מתכתי השומר בצורה מאובטחת את 

התנוחה הזקופה של פלטפורמות מעלית הרכובים על מעליות 
אוויריות של רכבי שירות המשמשות לבנייה, טלקומוניקציה 
ותעשיית שירות; כלים ממנועים, דהיינו, מכונת חיתוך עץ 

הגורסת ענפי עץ לשבבי עץ; הנכללים כולם בסוג 7                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 12 סוג: 12

Utility service trucks and special duty trucks in 
combination with aerial buckets, derricks, winches, 
hydraulic auger units, diggers, jacks, hydraulic 
levelers that automatically and securely maintain that 
upright position of personnel platforms mounted on 
utility vehicle aerial lifts used in the construction, 
telecommunications, tree care and utility industries 
and replacement parts therefore; all included in class 
12 
  

משאיות שירותי תועלת ומשאיות מיוחדות הכוללות סל אווירי, 
עגורן, כננת, מתקן מקדח הידראולי, חופרים, מגבה, יישור 

הידראולי השומר באופן אוטומטי וצורה מאובטחת את התנוחה 
הזקופה של פלטפורמות מעלית הרכובים על מעליות אוויריות 
של רכבי שירותי המשמשות לבנייה, טלקומוניקציה, טיפול עצים 
ותעשיית שירותים וחלקי תחליף עבור הנ"ל; הנכללים כולם 

בסוג 12.        
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair and installations; all these 
services only in the field of machines for mining, 
drilling, derricks, excavating-conveying machines and 
installations composed therefrom, winches 
(machines), cable conveyors, cranes, aerial devices, 
lifting equipment, diggers, digger derricks, 
mechanically operated overburden equipment and 
excavating machines, mobile elevated work 
platforms, jib arms, jacks and chisels or bits, in 
particular cleaning and dressing bits, cleaning 
machines, mechanical cleaning apparatus for 
insulators; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; כל השירותים רק 
בתחום של מכונות עבור כרייה, קידוח, עגורן, מכונות 

חפירה-מסוע והתקנות, כננת (מכונות), כבלי מסוע, מנופים, 
מתקן אווירית, ציוד הרמה, עגורנים, עגורני חופרים, מכונות 

חפירה וציוד העמסת יתר המופעלות בצורה מכנית, 
פלטפורמות לעבודות ניידים גבוהים, עגורני זרוע, מגבה 

ואזמלים או חלקים, דהיינו חלקי ניקוי וחבישה, מכונות ניקוי, 
התקני ניקוי מכני כמבודדים; הנכללים כולם בסוג 37.               
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ו שבט תשע"ח - 52531/01/2018



 Owners

Name: Altec Industries, Inc.

Address: 210 Inverness Center Drive, Birmingham, 
35242, U.S.A.

(Alabama 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

ט"ו שבט תשע"ח - 52631/01/2018



Trade Mark No. 284869 מספר סימן

Application Date 12/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1296845 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus and computers; software; 
 computer hardware and software;  data search 
software;  interactive software; database 
management software;  data recorders; software 
containing databases; data processing programs; 
software containing data; computer software and 
related documentation provided in electronic form;  
data media in electronic or optical format;  recorders 
and instruments for data input; software for electronic 
commerce via the Internet; software used for 
accessing electronic or digital directories;  electronic 
publications (downloadable).

Class: 38 סוג: 38

Providing access to systems for designing and 
implementing web sites for others.

Class: 39 סוג: 39

Rental and lending of vehicles and reservations for 
the rental and lending of vehicles;  transport;  travel 
organization;  reservation agency services and 
reservation services for travel and vehicle rental; 
chartering of vehicles for travel, route planning 
consultancy, travel guide services, booking of travel 
through tourist offices; travel reservation;  information 
and advice relating to the above-mentioned services, 
including those provided by an online data bank or 
via the Internet.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware; 
programming for computers; design, development, 
maintenance and updating of computer software, 
installation of computer software; design of software 
for searching and retrieval of information via the 
Internet and on-line data banks, including related 
network systems, design and maintenance of 
websites; design and development of computer 
software in connection with the online searching, 
ordering and delivery by computer means and 
distribution of consumer goods, technical support and 
advice relating to computer software; error detection 
in computer programs; rental of computer software 
for price offers; hosting of servers for management of 
host functions for websites of others via a global 
computer network, information and advice relating to 
the above-mentioned services, including those 
provided via an online data bank or via the Internet.

ט"ו שבט תשע"ח - 52731/01/2018



 Owners

Name: autobooker.com GmbH

Address: Paul-Gerhardt-Allee 42, 81245 München, 
Germany

Class: 45 סוג: 45

Licensing for computer programs.

ט"ו שבט תשע"ח - 52831/01/2018



Trade Mark No. 284878 מספר סימן

Application Date 18/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Cordula May

Address: Taufkirchner Strasse 59, 85662 Hohenbrunn, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements made of processed fruits, nuts 
and vegetables with probiotic 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)

Germany, 01/02/2016, No. 30 2016 002 628 גרמניה, 01/02/2016, מספר 628 002 2016 30

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 52931/01/2018



FLY FOOT

Trade Mark No. 284905 מספר סימן

Application Date 08/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FLY FOOT  GROUP LTD. שם: פליי פוט גרופ בע"מ

Address: 2 Dan Street, Yavne, Israel כתובת : רח' דן 2, 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, shoe inserts for non-
orthopaedic purpose, Socks; garters; heelpieces for 
shoes; shoe straps; tongues or pullstraps for shoes 
and boots; Gloves [clothing]; veils [clothing]; belts 
[clothing]; bodies [clothing]; underwear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, סוליות פנימיות לנעליים 
לצרכים לא אורתופדיים, גרביים, ביריות גרב; עקבים לנעליים; 
רצועות לנעליים, לשוניות ושרוכים לנעליים ולמגפיים; כפפות  
(הלבשה); צעיפים (הלבשה) ; חגורות (הלבשה) ;  בגדי גוף; 

דברי הלבשה תחתונים; הנכללים כולם בסוג 25.                     
      

Class: 35 סוג: 35

Advertising and sale of various products, including 
fashion goods, wearing apparel and footwear, 
orthopedic shoes, headgear, belts, scarves, mittens, 
bags, purses and wallets, jewelry, arch supports for 
footwear, Shoe inserts, orthopedic soles, Shoe 
cream, Shoe dyes, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations for shoes and boots, Brushes 
for footwear, Shoe deodorizers, foot deodorant 
sprays, and accessories for all those using stores 
and / or chain of stores and / or via the Internet; 
Customers club member; stores and chain stores; 
On-line marketing; computerized on-line retail store 
services; all for selling the above products; all 
included in class 35.

פרסום ומכירה של מוצרים שונים, לרבות מוצרי אופנה, מוצרי 
הלבשה, מוצרי הנעלה, נעליים  אורתופדיות, כיסויי ראש, 

חגורות, צעיפים, כפפות, תיקים, ארנקים, תכשיטים, מדרסים 
לנעליים,  סוליות פנימיות לנעליים, סוליות אורתופדיות, משחות 

לנעליים, צבעים לנעליים, תכשירי ניקוי,  צחצוח, מריקה 
ושפשוף לנעליים ולמגפיים, מברשת צחצוח לנעליים, מפיגי ריח 
לנעליים, תרסיסי אל- ריח לכפות הרגליים, ואביזרים נלווים לכל 

אלו, באמצעות חנויות ו/או רשת חנויות ו/או באמצעות  
האינטרנט; ניהול מועדון לקוחות; חנויות ורשת חנויות; שיווק 
מקוון; שירותי חנות קמעונאית . מקוונים; כל אלו לצורך מכירת 
המוצרים שלעיל; הנכללים כולם בסוג 35                               
                                                                                    

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 53031/01/2018



Trade Mark No. 284908 מספר סימן

Application Date 08/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; computer software 
for monitoring, tracking, managing, or preventing 
theft of carts; radio transmitters; alarms and alarm 
systems; electronic sensors; electronic sensory and 
location devices and systems; security devices; 
scientific, measuring, signaling, checking, 
supervision, electric, and electronic apparatus and 
instruments; data processing equipment; wireless 
transmitters and receivers; electronic security system 
comprising computer hardware, computer software, 
transmitters or receivers, and circuitry, for monitoring, 
tracking, managing, or preventing theft of carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
and cart retrievers; alarms and alarm monitoring 
systems for use with carts, shopping carts, mobile 
storage carts, and luggage carts; radio transmitters 
for use with carts, shopping carts, mobile storage 
carts, luggage carts, and cart retrievers; radio 
transmitters for use with computer hardware and 
software systems for controlling theft alarms, sound 
alarms or security alarms for carts, shopping carts, 
mobile storage carts, luggage carts, and cart 
retrievers; anti-theft alarms and sensors for carts, 
shopping carts, mobile storage carts, and luggage 
carts; anti-theft alarms and sensors for wheels on 
carts, shopping carts, mobile storage carts, and 
luggage carts; anti-theft computer hardware and 
software for ensuring the security of carts, shopping 
carts, mobile storage carts, and luggage carts; 
computer hardware and software for monitoring, 
detecting, or tracking the location of carts, shopping 
carts, mobile storage carts, luggage carts, and cart 
retrievers; security alarm controllers for use with 
carts, shopping carts, mobile storage carts, and 
luggage carts; remote controls for use with carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
and cart retrievers; remote control hardware and 
software system for monitoring status, retrieval, or 
transport of carts, shopping carts, mobile storage 
carts, cart retrievers, and luggage carts; wireless 
anti-theft systems, alarms, monitors and controllers 
for carts, shopping carts, mobile storage carts, and 
luggage carts; wireless computer hardware and 
software systems for monitoring, tracking, or locating 
carts, shopping carts, mobile storage carts, luggage 
carts, wheels for carts, and cart retrievers; electronic 
motion-sensitive switches for carts, shopping carts, 
mobile storage carts, and luggage carts; electronic 

מחשבים; חומרת מחשב; תוכנת מחשב עבור ניטור, מעקב, 
ניהול או מניעת גניבה של עגלות; משדרי רדיו; אזעקות 

ומערכות אזעקה; חיישנים אלקטרוניים; חיישנים אלקטרוניים 
ומכשירי מיקום ומערכות; מכשירי אזעקה; כלים ומכשירים 

חשמליים ואלקטרוניים מדעיים למדידה, איתות, בדיקה ופיקוח; 
ציוד לעיבוד נתונים; משדרים ומקלטים אלחוטיים; מערכות 
אלקטרוניות לאבטחת נתונים המורכבות מחומרת מחשב, 
תוכנת מחשב, משדרים או מקלטים וחיווט, לניטור, איתור, 
ניהול או מניעה של גניבת עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון 
ניידות; עגלות מטען ומחזירי עגלות; אזעקות ומערכות אזעקה 
לניטור לשימוש עם עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות 
ועגלות מטען; משדרי רדיו לשימוש עם עגלות, עגלות קניות, 
עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען ומחזירי עגלות; משדרי רדיו 
לשימוש עם מערכות חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשליטה 
באזעקות גניבה, מתקני אזעקה קוליים או מערכות אזעקה 
לעגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען 

ומחזירי עגלות; אזעקות נגד גניבה וחיישנים לעגלות, עגלות 
קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; אזעקות נגד גניבה 
וחיישנים לגלגלים על עגלות, עגלות קניות עגלות אחסון ניידות 
ועגלות מטען; חומרת מחשב ותוכנת מחשב נגד גניבה על מנת 
לוודא אבטחת עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות 

מטען; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לניטור, גילוי, איתור, 
עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות; עגלות מטען ומחזירי 
עגלות; בקרי שליטה לאזעקות אבטחה לשימוש עם עגלות, 
עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; שלט רחוק 
לשימוש עם עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות 
מטען; מערכות חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשליטה מרחוק 
לניטור מצב, החזרה, תובלה של עגלות, עגלות קניות, עגלות 
אחסון ניידות, מחזירי עגלות ועגלות מטען; מערכות אלחוטיות 
נגד גניבה, אזעקות, מוניטורים ובקרי שליטה לעגלות, עגלות 
קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; מערכות של חומרת 
מחשבו תוכנת מחשב אלחוטיים לניטור,  איתור או מיקום 

עגלות, עגלות קניות עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען, גלגלים 
לעגלות ומחזירי עגלות; מתגים אלקטרוניים רגישים לתנועה 
לעגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; 
מתגים אלקטרוניים רגישים למיקום לעגלות, עגלות קניות, 

עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; מתקנים חשמליים ומדעיים, 
דהיינו, מערכות לכיול חיישנים בעגלות, עגלות קניות עגלות 
אחסון ניידות, עגלות מטען, מחזירי עגלות וגלגלים לעגלות; 

מתקנים חשמליים ומדעיים, דהיינו, מערכות להערכת מיקום של 
עגלות, עגלות קניות עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען, גלגלים 
לעגלות ומחזירי עגלות; מתקנים חשמליים ומדעיים, דהיינו, 
אנטנות ומתקנים לאנטנות; חומרת ותוכנת מחשב לשימוש 

מסחרי לניטור, איתור, ניהול או מניעה גניבת קלנועיות; חומרת 
ותוכנת מחשב לשימוש מסחרי לניטור, איתור, ניהול או מניעה 
גניבת סלי יד; מערכות אבטחה אלקטרוניות לשימוש מסחרי 
המורכבות מחומרת מחשב ותוכנת מחשב למניעת אובדן 
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location-sensitive switches for carts, shopping carts, 
mobile storage carts, and luggage carts; electrical 
and scientific apparatus, namely, systems for 
calibrating sensors in carts, shopping carts, mobile 
storage carts, luggage carts, cart retrievers, and 
wheels for carts; electrical and scientific apparatus, 
namely, systems for estimating the location of carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
wheels for carts, and cart retrievers; electrical and 
scientific apparatus, namely, antennas and antenna 
fixtures; computer hardware and software for 
commercial use for monitoring, tracking, managing, 
or preventing theft of personal mobility carts; 
computer hardware and software for commercial use 
for monitoring, tracking, managing, or preventing 
theft of hand baskets; electronic security system for 
commercial use comprising computer hardware and 
computer software for loss prevention of store 
merchandise; electrical and scientific apparatus, 
namely, anti-theft systems comprising locking 
devices for carts, shopping carts, and other wheeled 
vehicles; anti-theft locks specially adapted for carts, 
shopping carts, mobile storage carts, and luggage 
carts; electrical and scientific apparatus, namely, 
anti-theft systems for personal mobility carts.

סחורת החנות; התקן חשמלי ומדעי, דהיינו, מערכת בנגד 
גניבה המורכבת ממכשירי נעילת עגלות, עגלות קניות, וכלי רכב 

אחרים בעלי גלגלים; מנעולים למניעת גניבה המותאמים 
לעגלות, עגלות קניות, עגלות איחסון ניידות ועגלות מטען.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        
Class: 12 סוג: 12

Electronic wheels for carts; electronic brakes for 
carts; mechanical unit, in the nature of a motorized 
land vehicle, for retrieving carts, shopping carts, 
mobile storage carts, and luggage carts; land 
vehicles and parts and fittings therefor, namely, 
brakes for land vehicles, clutch mechanisms for land 
vehicles, driving chains for land vehicles; electronic 
wheels for carts; electronic brakes for carts; 
motorized transportation vehicle for retrieving 
motorized and non-motorized land vehicles; 
motorized transportation unit for retrieving carts, 
shopping carts, mobile storage carts, human-
propelled carts, and luggage carts; electrical and 
scientific apparatus, namely, wheels for carts; land 
vehicle parts, namely, wheels; wheel parts, namely, 
treads; anti-theft system for motorized and non-
motorized land vehicles; brakes for land vehicles; 
brakes for carts, shopping carts, mobile storage 
carts, luggage carts, and cart wheels; apparatus for 
testing brakes for vehicles; electronic and mechanical 
braking apparatus, namely brake hardware for carts 
and brake systems for carts comprised of wireless 
transmitters; electronic and mechanical braking 
apparatus, namely brake hardware for carts and 
brake systems for carts comprised of wireless 
receivers; motorized vehicles for retrieving, 
monitoring, organizing, or stacking carts, shopping 
carts, mobile storage carts, and luggage carts. 

גלגלים אלקטרוניים עבור עגלות; בלמים אלקטרוניים עבור 
עגלות; יחידה מכאנית מסוג רכב יבשתי ממונע להחזרת עגלות, 

עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; כלי רכב 
יבשתיים וחלקים ואביזרים כאמור, דהיינו, בלמים עבור רכבים 
יבשתיים, מנגנוני מצמד לכלי רכב יבשתיים, שרשראות נהיגה 

לכלי רכב יבשתיים; גלגלים אלקטרוניים לעגלות; בלמים 
אלקטרוניים לעגלות; כלי תחבורה ממונעים להחזרת רכבים 
יבשתיים ממונעים ושאינם ממונעים; יחידת תחבורה ממונעת 
להחזרת עגלות, עגלות קניות, עגלות איחסון ניידות, עגלות 

הנדחפות ידנית ועגלות מטען; גלגלים לעגלות; חלקים לכלי רכב 
יבשתיים, דהיינו, גלגלים; חלקי גלגלים, דהיינו, חישוקים; 

מערכת למניעת גניבה של רכבים יבשתיים הממונעים ושאינם 
ממונעים; בלמים לרכבים יבשתיים; בלמים לעגלות, עגלות 
קניות, עגלות איחסון ניידות, עגלות מטען וגלגלי עגלות; 

התקנים לבדיקת בלמי כלי רכב; התקן בלימה אלקטרוני ומכני, 
דהיינו, חומרת בלימה עבור עגלות ומערכות בלמים עבור 
עגלות, המורכבים ממשדרים אל-חוטיים; התקן בלימה 

אלקטרוני ומכני דהיינו, חומרת בלימה עבור עגלות ומערכות 
בלמים עבור עגלות, המורכבים ממקלטים אל-חוטיים; רכבים 
ממונעים להחזרה, ניטור, לאירגון או הערמת עגלות, עגלות 

קניות, עגלות איחסון ניידות ועגלות מטען.                              
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 Owners

Name: Gatekeeper Systems, Inc.

Address: 8 Studebaker, Irvine, 92614, California, U.S.A.

(Delaware 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

Class: 35 סוג: 35

Inventory monitoring and management; providing an 
online portal that provides customer and distributor 
access to equipment status, system performance, 
usage statistics, and reference material; monitoring 
services for business purposes to ascertain the 
geographic locations of movable objects, namely, 
motorized and non-motorized land vehicles, carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
and cart retrievers; online services, namely, inventory 
monitoring for motorized and non-motorized land 
vehicles, carts, shopping carts, mobile storage carts, 
luggage carts, and cart retrievers; tracking, locating 
and monitoring of motorized and non-motorized land 
vehicles, carts, shopping carts, mobile storage carts, 
luggage carts, and cart retrievers for commercial 
purposes; business consultation; business 
consultation to retail businesses regarding risk 
management and loss-prevention management and 
solutions.

ניהול וניטור מלאי; הספקת פורטל מקוון המספק ללקוחות 
ומפיצים גישה לעדכונים לגבי ציוד, ביצועי מערכת, 

סטטיסטיקות שימוש, ואזכור חומרים; שירותי ניטור לעסקים 
למטרת וידוא מיקומם הגיאוגרפי של חפצים ניידים, דהיינו, כלי 
רכב יבשתיים ממונעים ושאינם ממונעים, עגלות, עגלות קניות, 
עגלות איחסון ניידות, עגלות מטען, ומחזירי עגלות; שירותים 
מקוונים, דהיינו, ניטור מלאי לכלי רכב יבשתיים ממונעים 

ושאינם ממונעים, עגלות, עגלות קניות, עגלות ניידות לאיחסון, 
עגלות מטען, ומחזירי עגלות; מעקב, איתור וניטור כלי רכב 
יבשתיים ממנועים ושאינם ממונעים, עגלות, עגלות קניות, 
עגלות ניידות לאיחסון, עגלות מטען ומחזירי עגלות למטרות 
מסחריות; ייעוץ לעסקים; ייעוץ עסקי הקשור לניהול סיכונים, 

ניהול ומתן פתרונות למניעת אבדן לעסקים קמעונאיים.            
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 23/11/2015, No. 86829174 ארה"ב, 23/11/2015, מספר 86829174

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 284911 מספר סימן

Application Date 08/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; computer software 
for monitoring, tracking, managing, or preventing 
theft of carts; radio transmitters; alarms and alarm 
systems; electronic sensors; electronic sensory and 
location devices and systems; security devices; 
scientific, measuring, signaling, checking, 
supervision, electric, and electronic apparatus and 
instruments; data processing equipment; wireless 
transmitters and receivers; electronic security system 
comprising computer hardware, computer software, 
transmitters or receivers, and circuitry, for monitoring, 
tracking, managing, or preventing theft of carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
and cart retrievers; alarms and alarm monitoring 
systems for use with carts, shopping carts, mobile 
storage carts, and luggage carts; radio transmitters 
for use with carts, shopping carts, mobile storage 
carts, luggage carts, and cart retrievers; radio 
transmitters for use with computer hardware and 
software systems for controlling theft alarms, sound 
alarms or security alarms for carts, shopping carts, 
mobile storage carts, luggage carts, and cart 
retrievers; anti-theft alarms and sensors for carts, 
shopping carts, mobile storage carts, and luggage 
carts; anti-theft alarms and sensors for wheels on 
carts, shopping carts, mobile storage carts, and 
luggage carts; anti-theft computer hardware and 
software for ensuring the security of carts, shopping 
carts, mobile storage carts, and luggage carts; 
computer hardware and software for monitoring, 
detecting, or tracking the location of carts, shopping 
carts, mobile storage carts, luggage carts, and cart 
retrievers; security alarm controllers for use with 
carts, shopping carts, mobile storage carts, and 
luggage carts; remote controls for use with carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
and cart retrievers; remote control hardware and 
software system for monitoring status, retrieval, or 
transport of carts, shopping carts, mobile storage 
carts, cart retrievers, and luggage carts;  wireless 
anti-theft systems, alarms, monitors and controllers 
for carts, shopping carts, mobile storage carts, and 
luggage carts; wireless computer hardware and 
software systems for monitoring, tracking, or locating 
carts, shopping carts, mobile storage carts, luggage 
carts, wheels for carts, and cart retrievers; electronic 
motion-sensitive switches for carts, shopping carts, 
mobile storage carts, and luggage carts; electronic 

מחשבים; חומרת מחשב; תוכנת מחשב עבור ניטור, מעקב, 
ניהול או מניעת גניבה של עגלות; משדרי רדיו; אזעקות 

ומערכות אזעקה; חיישנים אלקטרוניים; חיישנים אלקטרוניים 
ומכשירי מיקום ומערכות; מכשירי אזעקה; כלים ומכשירים 

חשמליים ואלקטרוניים מדעיים למדידה, איתות, בדיקה ופיקוח; 
ציוד לעיבוד נתונים; משדרים ומקלטים אלחוטיים; מערכות 
אלקטרוניות לאבטחת נתונים המורכבות מחומרת מחשב, 
תוכנת מחשב, משדרים או מקלטים וחיווט, לניטור, איתור, 
ניהול או מניעה של גניבת עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון 
ניידות; עגלות מטען ומחזירי עגלות; אזעקות ומערכות אזעקה 
לניטור לשימוש עם עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות 
ועגלות מטען; משדרי רדיו לשימוש עם עגלות, עגלות קניות, 
עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען ומחזירי עגלות; משדרי רדיו 
לשימוש עם מערכות חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשליטה 
באזעקות גניבה, מתקני אזעקה קוליים או מערכות אזעקה 
לעגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען 

ומחזירי עגלות; אזעקות נגד גניבה וחיישנים לעגלות, עגלות 
קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; אזעקות נגד גניבה 
וחיישנים לגלגלים על עגלות, עגלות קניות עגלות אחסון ניידות 
ועגלות מטען; חומרת מחשב ותוכנת מחשב נגד גניבה על מנת 
לוודא אבטחת עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות 

מטען; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לניטור, גילוי, איתור, 
עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות; עגלות מטען ומחזירי 
עגלות; בקרי שליטה לאזעקות אבטחה לשימוש עם עגלות, 
עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; שלט רחוק 
לשימוש עם עגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות 
מטען; מערכות חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשליטה מרחוק 
לניטור מצב, החזרה, תובלה של עגלות, עגלות קניות, עגלות 
אחסון ניידות, מחזירי עגלות ועגלות מטען; מערכות אלחוטיות 
נגד גניבה, אזעקות, מוניטורים ובקרי שליטה לעגלות, עגלות 
קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; מערכות של חומרת 
מחשבו תוכנת מחשב אלחוטיים לניטור, איתור או מיקום 

עגלות, עגלות קניות עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען, גלגלים 
לעגלות ומחזירי עגלות; מתגים אלקטרוניים רגישים לתנועה 
לעגלות, עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; 
מתגים אלקטרוניים רגישים למיקום לעגלות, עגלות קניות, 

עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; מתקנים חשמליים ומדעיים, 
דהיינו, מערכות לכיול חיישנים בעגלות, עגלות קניות עגלות 
אחסון ניידות, עגלות מטען, מחזירי עגלות וגלגלים לעגלות; 

מתקנים חשמליים ומדעיים, דהיינו, מערכות להערכת מיקום של 
עגלות, עגלות קניות עגלות אחסון ניידות, עגלות מטען, גלגלים 
לעגלות ומחזירי עגלות; מתקנים חשמליים ומדעיים, דהיינו, 
אנטנות ומתקנים לאנטנות; חומרת ותוכנת מחשב לשימוש 

מסחרי לניטור, איתור, ניהול או מניעה גניבת קלנועיות; חומרת 
ותוכנת מחשב לשימוש מסחרי לניטור, איתור, ניהול או מניעה 
גניבת סלי יד; מערכות אבטחה אלקטרוניות לשימוש מסחרי 
המורכבות מחומרת מחשב ותוכנת מחשב למניעת אובדן 
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location-sensitive switches for carts, shopping carts, 
mobile storage carts, and luggage carts; electrical 
and scientific apparatus, namely, systems for 
calibrating sensors in carts, shopping carts, mobile 
storage carts, luggage carts, cart retrievers, and 
wheels for carts; electrical and scientific apparatus, 
namely, systems for estimating the location of carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
wheels for carts, and cart retrievers; electrical and 
scientific apparatus, namely, antennas and antenna 
fixtures; computer hardware and software for 
commercial use for monitoring, tracking, managing, 
or preventing theft of personal mobility carts; 
computer hardware and software for commercial use 
for monitoring, tracking, managing, or preventing 
theft of hand baskets; electronic security system for 
commercial use comprising computer hardware and 
computer software for loss prevention of store 
merchandise; electrical and scientific apparatus, 
namely, anti-theft systems comprising locking 
devices for carts, shopping carts, and other wheeled 
vehicles; anti-theft locks specially adapted for carts, 
shopping carts, mobile storage carts, and luggage 
carts; electrical and scientific  apparatus, namely, 
anti-theft systems for personal mobility carts.

סחורת החנות;  התקן חשמלי ומדעי, דהיינו, מערכת בנגד 
גניבה המורכבת ממכשירי נעילת עגלות, עגלות קניות, וכלי רכב 

אחרים בעלי גלגלים; מנעולים למניעת גניבה המותאמים 
לעגלות, עגלות קניות, עגלות איחסון ניידות ועגלות מטען.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    
Class: 12 סוג: 12

Electronic wheels for carts; electronic brakes for 
carts; mechanical unit, in the nature of a motorized 
land vehicle, for retrieving carts, shopping carts, 
mobile storage carts, and luggage carts; land 
vehicles and parts and fittings therefor, namely, 
brakes for land vehicles, clutch mechanisms for land 
vehicles, driving chains for land vehicles; electronic 
wheels for carts; electronic brakes for carts; 
motorized transportation vehicle for retrieving 
motorized and non-motorized land vehicles; 
motorized transportation unit for retrieving carts, 
shopping carts, mobile storage carts, human-
propelled carts, and luggage carts; electrical and 
scientific apparatus, namely, wheels for carts; land 
vehicle parts, namely, wheels; wheel parts, namely, 
treads; anti-theft system for motorized and non-
motorized land vehicles; brakes for land vehicles; 
brakes for carts, shopping carts, mobile storage 
carts, luggage carts, and cart wheels; apparatus for 
testing brakes for vehicles; electronic and mechanical 
braking apparatus, namely brake hardware for carts 
and brake systems for carts comprised of wireless 
transmitters; electronic and mechanical braking 
apparatus, namely brake hardware for carts and 
brake systems for carts comprised of wireless 
receivers;  motorized vehicles for retrieving, 
monitoring, organizing, or stacking carts, shopping 
carts, mobile storage carts, and luggage carts. 

גלגלים אלקטרוניים עבור עגלות; בלמים אלקטרוניים עבור 
עגלות; יחידה מכאנית מסוג רכב יבשתי ממונע להחזרת עגלות, 

עגלות קניות, עגלות אחסון ניידות ועגלות מטען; כלי רכב 
יבשתיים וחלקים ואביזרים כאמור, דהיינו, בלמים עבור רכבים 
יבשתיים, מנגנוני מצמד לכלי רכב יבשתיים, שרשראות נהיגה 

לכלי רכב יבשתיים; גלגלים אלקטרוניים לעגלות; בלמים 
אלקטרוניים לעגלות; כלי תחבורה ממונעים להחזרת רכבים 
יבשתיים ממונעים ושאינם ממונעים; יחידת תחבורה ממונעת 
להחזרת עגלות, עגלות קניות, עגלות איחסון ניידות, עגלות 

הנדחפות ידנית ועגלות מטען; גלגלים לעגלות; חלקים לכלי רכב 
יבשתיים, דהיינו, גלגלים; חלקי גלגלים, דהיינו, חישוקים; 

מערכת למניעת גניבה של רכבים יבשתיים הממונעים ושאינם 
ממונעים; בלמים לרכבים יבשתיים; בלמים לעגלות, עגלות 
קניות, עגלות איחסון ניידות, עגלות מטען וגלגלי עגלות; 

התקנים לבדיקת בלמי כלי רכב; התקן בלימה אלקטרוני ומכני, 
דהיינו, חומרת בלימה עבור עגלות ומערכות בלמים עבור 
עגלות, המורכבים ממשדרים אל-חוטיים; התקן בלימה 

אלקטרוני ומכני דהיינו, חומרת בלימה עבור עגלות ומערכות 
בלמים עבור עגלות, המורכבים ממקלטים אל-חוטיים; רכבים 
ממונעים להחזרה, ניטור, לאירגון או הערמת עגלות, עגלות 

קניות, עגלות איחסון ניידות ועגלות מטען.                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 53531/01/2018



 Owners

Name: Gatekeeper Systems, Inc.

Address: 8 Studebaker, Irvine, 92614, California, U.S.A.

(Delaware 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

Class: 35 סוג: 35

Inventory monitoring and management; providing an 
online portal that provides customer and distributor 
access to equipment status, system performance, 
usage statistics, and reference material; monitoring 
services for business purposes to ascertain the 
geographic locations of movable objects, namely, 
motorized and non-motorized land vehicles, carts, 
shopping carts, mobile storage carts, luggage carts, 
and cart retrievers; online services, namely, inventory 
monitoring for motorized and non-motorized land 
vehicles, carts, shopping carts, mobile storage carts, 
luggage carts, and cart retrievers; tracking, locating 
and monitoring of motorized and non-motorized land 
vehicles, carts, shopping carts, mobile storage carts, 
luggage carts, and cart retrievers for commercial 
purposes; business consultation; business 
consultation to retail businesses regarding risk 
management and loss-prevention management and 
solutions.

ניהול וניטור מלאי; הספקת פורטל מקוון המספק ללקוחות 
ומפיצים גישה לעדכונים לגבי ציוד, ביצועי מערכת, 

סטטיסטיקות שימוש, ואזכור חומרים; שירותי ניטור לעסקים 
למטרת וידוא מיקומם הגיאוגרפי של חפצים ניידים, דהיינו, כלי 
רכב יבשתיים ממונעים ושאינם ממונעים, עגלות, עגלות קניות, 
עגלות איחסון ניידות, עגלות מטען, ומחזירי עגלות; שירותים 
מקוונים, דהיינו, ניטור מלאי לכלי רכב יבשתיים ממונעים 

ושאינם ממונעים, עגלות, עגלות קניות, עגלות ניידות לאיחסון, 
עגלות מטען, ומחזירי עגלות; מעקב, איתור וניטור כלי רכב 
יבשתיים ממנועים ושאינם ממונעים, עגלות, עגלות קניות, 
עגלות ניידות לאיחסון, עגלות מטען ומחזירי עגלות למטרות 
מסחריות; ייעוץ לעסקים; ייעוץ עסקי הקשור לניהול סיכונים, 
ניהול ומתן פתרונות למניעת אבדן לעסקים קמעונאיים.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

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

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

U.S.A., 23/11/2015, No. 86/829168 ארה"ב, 23/11/2015, מספר 86/829168

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 53631/01/2018



Trade Mark No. 284914 מספר סימן

Application Date 08/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Birthday cake candles; all included in class 4. נרות עוגת יום הולדת; הנכללים כולם בסוג 4.             

Class: 11 סוג: 11

Lighters; all included in class 11. מציתים; הנכללים כולם בסוג 11.             

Class: 16 סוג: 16

Paper flags, surprise nylon bags;  paper bowls; paper 
trays; paper napkins;  all included in class 16.

דגלי נייר, שקיות הפתעה מניילון, מפיות נייר, מגשי נייר, קערות 
מנייר ; הנכללים כולם בסוג 16.                         

Class: 21 סוג: 21

Paper plates/plastic plates, trays for household 
purposes,  paper cups/ plastic cups, drinking  straws, 
cake stands, plastic bowls, toothpicks, candy jars; 
candy boxes; candy tube containers; all included in 
class 21.

צלחות נייר/ צלחות פלסטיק, מגשים לשימוש משק הבית,  
כוסות נייר/ כוסות פלסטיק, קשים, לשתייה מעמדי עוגה, 

קערות פלסטיק , קיסמי שיניים,  צנצנות לממתקים; קופסאות 
ממתקים; מכלי שפופרת לממתקים ; הנכללים כולם בסוג 21.   

                    

Class: 28 סוג: 28

Confetti, paper party hats, plastic party hats, soap 
bubble kits and blowouts; all included in class 28.

קונפטי, כובעים מנייר למסיבות, כובעים מפלסטיק למסיבות, 
ערכת בועות סבון ומשרוקית; הנכללים כולם בסוג 28.       

ט"ו שבט תשע"ח - 53731/01/2018



 Owners

Name: REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

Address: Concha Espina, nº1, Madrid, 28.036, Spain

Spanish 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

ט"ו שבט תשע"ח - 53831/01/2018



Trade Mark No. 284917 מספר סימן

Application Date 08/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Suzhou Foundation Tools Manufacturer Co., 
Ltd.

Address: Shuangtang Village, Gangkou,, Fenghuang 
Town, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Abrading instruments [hand instruments]; agricultural 
implements, hand-operated; garden tools, hand-
operated; hair clippers for personal use, electric and 
non-electric;  scraping tools [hand tools]; spatulas 
[hand tools]; scissors*; pliers; lifting jacks, hand-
operated; all included in class 8.

מכשירי ליטוש [מכשירים ידניים]; כלים חקלאיים, המופעלים 
ידנית; כלי גינה, המופעלים ידנית; מכונות תספורת לשימוש 
אישי, חשמליות ולא חשמליות;  כלי גירוד [כלים ידניים]; כפות 
מריחה [כלים ידניים]; מספריים; מצבטים; מגבהים, המופעלים 
ידנית; הנכללים כולם בסוג 8.                                             

                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 53931/01/2018



TABLEAU

Trade Mark No. 284929 מספר סימן

Application Date 09/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tableau Software, Inc. 

Address: 837 North 34th Street, Suite 400, Seattle, 
Washington, 98103, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 9 סוג: 9

Computer software for data mining, data query, and 
data analysis; all included in class 9.

תוכנת מחשב לכריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח נתונים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                           

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops, and computer application 
training in the fields of data mining, data query, and 
data analysis; all included in class 41.

שרותי חינוך, דהיינו, קיום סמינרים, כנסים, סדנאות, והכשרה 
ביישומי מחשב בתחומי כריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח 
נתונים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for data mining, data query, and data 
analysis; all included in class 42.

מתן זכות שימוש זמנית בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
לכריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח נתונים; הנכללים כולם 

בסוג 42.                           

ט"ו שבט תשע"ח - 54031/01/2018



Trade Mark No. 284930 מספר סימן

Application Date 09/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tableau Software, Inc. 

Address: 837 North 34th Street, Suite 400, Seattle, 
Washington, 98103, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 9 סוג: 9

Computer software for data mining, data query, and 
data analysis; all included in class 9.

תוכנת מחשב לכריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח נתונים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                           

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops, and computer application 
training in the fields of data mining, data query, and 
data analysis; all included in class 41.

שרותי חינוך, דהיינו, קיום סמינרים, כנסים, סדנאות, והכשרה 
ביישומי מחשב בתחומי כריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח 
נתונים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for data mining, data query, and data 
analysis; all included in class 42.

מתן זכות שימוש זמנית בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
לכריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח נתונים; הנכללים כולם 

בסוג 42.                           

ט"ו שבט תשע"ח - 54131/01/2018



VIZQL

Trade Mark No. 284932 מספר סימן

Application Date 09/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tableau Software, Inc. 

Address: 837 North 34th Street, Suite 400, Seattle, 
Washington, 98103, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 9 סוג: 9

Computer software for data mining, data query, and 
data analysis; all included in class 9.

תוכנת מחשב לכריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח נתונים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                           

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops, and computer application 
training in the fields of data mining, data query, and 
data analysis; all included in class 41.

שרותי חינוך, דהיינו, קיום סמינרים, כנסים, סדנאות, והכשרה 
ביישומי מחשב בתחומי כריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח 
נתונים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for data mining, data query, and data 
analysis; all included in class 42.

מתן זכות שימוש זמנית בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
לכריית נתונים, שאילתות נתונים, וניתוח נתונים; הנכללים כולם 

בסוג 42.                           

ט"ו שבט תשע"ח - 54231/01/2018



Trade Mark No. 284937 מספר סימן

Application Date 09/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; football boots; 
sportswear; football shirts; replica football kits; 
football bibs.       

ביגוד; הנעלה; כיסוי ראש (הלבשה); נעלי כדורגל; ביגוד 
ספורט; חולצות כדורגל; העתקי ערכות כדורגל; אפודות לאימון 

כדורגל.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; toys; board games; hand-held, self-
contained games apparatus; apparatus for use in 
playing computer game ; footballs; balls; bags 
adapted for carrying sporting articles and apparatus; 
goal posts; goal nets; reduced sized goal posts; 
sports training apparatus; hurdles for use in athletics 
training; blocking dummies; protective padding for 
sports; shin pads; football gloves; miniature replica 
football kits; darts and flights therefor, balloons; 
coin/counter operated games; ordinary playing cards; 
games adapted for use with television receivers; 
models being toys; plastic models being toys; teddy 
bears; stuffed toy bears; puzzles; Soap bubbles 
[toys]; bubble making wand and solution sets; poker 
chips; indoor football tables; table football tables.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט; צעצועים;  משחקי 
קופסה; התקני משחקים לכף יד; מנגנון לשימוש במשחקי 
מחשב; כדורים לכדורגל; כדורים; תיקים המותאמים במיוחד 
לציוד ספורט; מוטות לשערי כדורגל; רשתות לשערי כדורגל; 
מוטות מוקטנים לשערי כדורגל; התקנים לאימוני ספורט; 
משוכות לשימוש באימוני אטלתיקה;  בובות דמה חוסמות; 
ריפוד מגן לספורט; מגיני שוקיים (פריטי ספורט); כפפות 
לכדורגל; העתקי ערכות כדורגל זעירות; חיצים וזנבות חיצי 
קליעה למטרה, בלונים [למסיבות]; מכונות משחקי וידאו 

המופעלות במטבעות; קלפי משחק; התקני משחקים מותאמים 
לשימוש עם מקלטי טלויזיה; דגמים (צעצועים); דובוני צעצוע; 
דובי צעצוע ממולאים; משחקי תצרף; בועות סבון (צעצועים); 
ערכות שרביטי בועות סבון ותמיסות; אסימוני פוקר [ציוד 

משחק]; שולחנות לכדורגל שולחן.
                                                                                     
                                                                                    

                                    

Class: 35 סוג: 35

 Accounting; Accounts (Drawing up of statements of 
-); Administrative processing of purchase orders; 
Advertising by mail order; Arranging newspaper 
subscriptions for others; Arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; 
Auctioneering; Auditing; Bill-posting; Business 
appraisals; Business consultancy (Professional -); 
Business information; Business inquiries; Business 
investigations; Business management and 
organization consultancy; Business management 
assistance; Business management consultancy; 
Business management of hotels; Business 
management of performing artists; Business 
management of sports people; Business organization 
consultancy; Business research; Commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; Commercial information agencies; 
Commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; Commercial or industrial 
management assistance; Compilation of information 
into computer databases; Compilation of statistics; 

  ניהול ספרי חשבונות;  טיפול מנהלי בהזמנות רכש;  פרסום 
בדיוור; ארגון מינויים לעיתונים עבור לאחרים; הסדרת מנוי 
לשירותי טלקומוניקציה עבור אחרים; מכירה פומבית; עריכת 
ביקורת; מצגות; שירותי מידע והערכה עסקיים; ייעוץ עסקי;  

מידע עסקי; מודיעין עסקי; חקירות עסקיות; מינהל עסקים וייעוץ 
ארגוני; סיוע לניהול עסקי; ייעוץ לניהול עסקי; ניהול עסקי של 
בתי מלון; ניהול עסקי לאומנים מבצעים; ניהול עסקי של אנשי 
ספורט; יעוץ לארגון עסקי מחקר עסקי;  יהול מסחרי להסדרת 
רישוי של שירותים וטובין עבור אחרים; שירותי סוכנויות למידע 
מסחרי; ייעוץ ומידע מסחרי לצרכנים (ייעוץ לצרכנים); סיוע 
לניהול מסחרי או תעשייתי; הזנת מידע לבסיסי נתונים של 
מחשב; איסוף נתונים סטטיסטיים; ניתוח מחירים ועלויות; 

חיפוש נתונים בקבצי מחשב עבור אחרים; תצוגת מוצרים; דיוור 
ישיר; הפצת חומרי פירסום; הפצת דוגמאות; שכפול מסמכים; 
תחזית כלכלית; מומחי ייעול; שירותי סוכנויות תעסוקה; ארגון 

תערוכות אופנה למטרות קידום מכירות; ניהול מסמכים; 
סוכניות ייבוא וייצוא; הגשת חשבוניות; שירותי תכנון למטרות 
פרסום; שיווק; מחקרי שיווק; מחקר שוק; בובות הדגמה לקידום 
פרסום או מכירות; שירות קטעי עיתונות;  השכרת ציוד ומכונות 
משרדיים; פרסום מקוון ברשת מחשבים; משאל דעת קהל; 
ארגון תערוכות למטרות מסחר או פרסום; ארגון ירידי סחר 
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Cost price analysis; Data search in computer files for 
others; Demonstration of goods; Direct mail 
advertising; Dissemination of advertising matter; 
Distribution of samples; Document reproduction; 
Economic forecasting; Efficiency experts; 
Employment agencies; Fashion shows for 
promotional purposes (Organization of -); File 
management (Computerized -); Import-export 
agencies; Invoicing; Layout services for advertising 
purposes; Management (Advisory services for 
business -); Marketing; Marketing research; 
Marketing studies; Modelling for advertising or sales 
promotion; News clipping services; Office machines 
and equipment rental; On-line advertising on a 
computer network; Opinion polling; Organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; Outsourcing services [business 
assistance]; Payroll preparation; Personnel 
management consultancy; Personnel recruitment; 
Photocopying services; Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; Price 
comparison services; Procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; Production of advertising films; 
Psychological testing for the selection of personnel; 
Public relations; Publication of publicity texts; 
Publicity; Publicity agencies; Publicity columns 
preparation; Publicity material rental; Radio 
advertising; Relocation services for businesses; 
Rental of advertising space; Rental of advertising 
time on communication media; Rental of 
photocopying machines; Rental of vending machines; 
Sales promotion for others; Secretarial services; 
Shop window dressing; Shorthand; Sponsorship 
search; Systemization of information into computer 
databases; Tax preparation; Telemarketing services; 
Telephone answering for unavailable subscribers; 
Television advertising; Transcription; Typing; 
Updating of advertising material; Word processing; 
Writing of publicity texts; Advertising and marketing; 
advertising services; business data analysis; online 
advertising and marketing services; promotional 
services; business networking; business monitoring 
and consulting services, namely, tracking users and 
advertising of others to provide strategy, insight, 
marketing guidance, and for analysing, 
understanding and predicting consumer behaviour 
and motivations, and market trends; placing 
advertisements and promotional displays in 
electronic sites accessed via computer networks; 
providing information regarding careers, employment, 
and job placement; providing market information in 
relation to consumer products; providing shopping 
information; compiling and maintaining online 
directories; providing information regarding 
organising and conducting volunteer programmes 
and community service projects; advertising; 
computerized file management; sales promotion (for 
others); computer data recording services; 
systemization of information into computer 
databases; business information services; providing 
business information over the internet; Retail 
services connected to the sale of chemicals used in 
industry, science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry, unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire 

למטרות מסחר או שיווק; שירותי מיקור חוץ (סיוע עסקי); הכנת 
גליונות שכר; יעוץ לניהול אישי; גיוס כוח אדם; שירותי צילום 

מסמכים; פרסום מוצרים באמצעי התקשורת למטרות 
קמעונאיות; שירותי השוואת מחירים; שירותי אספקה עבור 

אחרים (רכישת טובין ושירותים עבור אחרים); הפקה של סרטי 
פרסום; מבדקים פסיכולוגיים לבחירת עובדים; יחסי ציבור; 
פרסום טקסטים פרסומיים; פרסום; שירותי משרדי פרסום; 
הכנת עמודי פרסום; השכרת חומרי פרסום; תשדיר פרסומת; 
שירותי הובלה לעסקים; השכרת אתרי פרסום; השכרת זמן 
פרסום באמצעי התקשורת; השכרת מכונות צילום; השכרת 

מכונות מכירה אוטומטיות; קידום מכירות עבור אחרים; שירותי 
מזכירות; תפאורה בחלונות ראווה; קצרנות; חיפוש נותני חסות; 

עיבוד מידע לבסיסי הנתונים של מחשב; הכנת דוחות מס; 
שירותי טלמרקטינג; מענה טלפני עבור מנויים לא זמינים; 
סרטוני פרסומת בטלויזיה; שעתוק; שירותי הדפסה; עדכון 
חומרי פרסום; עיבוד תמלילים; כתיבת טקסטים פרסומיים; 
פרסום ושיווק; פרסום; ניתוח נתונים עסקיים; שירותי פירסום 
ושיווק מקוונים; שירותי קידום מכירות; שירותי הקמת רשתות 

עסקיות; שירותי ניטור ויעוץ עסקי, דהיינו, מעקב אחר 
משתמשים ופירסום של אחרים על מנת לספק אסטרטגיות, 
תובנות, הכוונה שיווקית, לניתוח, הבנה ולחזות התנהגות 

צרכנית ומגמות שוק; מיקום פרסומות ומצגות לקידום באתרים 
אלקטרוניים שהכניסה אליהם מתאפשרת דרך מערכות מחשב 

; הספקת מידע אודות קריירה, העסקה והשמת עובדים; 
הספקת מידע מהשוק בקשר עם מוצרי צריכה; קיבוץ וטיפול 
מדריכים מקוונים; הספקת מידע אודות אירגון והוצאה לפועל 
של תוכניות התנדבותיות ופרויקטים של שירות לקהילה; 

פרסום; ניהול קבצים ממוחשבים; קידום מכירות עבור אחרים; 
הקלטת נתוני מחשב עבור אחרים; עיבוד מידע לבסיסי הנתונים 

של מחשב; מידע עסקי; הספקת נתונים עסקיים באמצעות 
האינטרנט; שירותי קמעונאות למימכר כימיכלים לשימוש 

בתעשייה, במדע ובצילום, פלסטיק שאינו מעובד, דשן, מטפי 
כיבוי אש, התאמה והלחמה, חומרים משמרי מזון, חומרי 

שיזוף, חומרי הדבקה לשימוש בתעשייה; שירותי קמעונאות 
בקשר עם ממכר פלסטיק לא מעובד בצורת נוזל, שבבים או 

גרגירים, צבעים, לכה, חומרים מבריקים, חומרים משמרים נגד 
חלודה והתדרדרות עץ, צבענים, שרפים טבעיים, מתכות 

בדמות רדיד ואבקה עבור ציירים, מעצבים, מדפיסים ואמנים; 
שירותי קמעונאות הקשורים לממכר חומרי הלבנה וחומרי 
כביסה, ניקוי, מירוק, הברקה, סבונים, טואלטיקה, שמנים 

ארומטיים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, דאודורנטים, בשמים, 
קרמים, ג'לים, קצפים, אבקת טלק, שמפו, מרקחים, תרסיסים, 
צבעי גוף, מרענני פה; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת 

תכשירי גילוח, תכשירי קוסמטיקה, חומרי ניקוי (כביסה) ומרככי 
כביסה, צבעי עור מירקות, משחות לניקוי והברקת נעליים, 
ערכות לניכוי רכב, כריות עם חומרי ריח ובשמים, מוצרים 
להפצת ניחוחות בחדרים;  שירותים קמעונאיים הקשורים 

למכירת חומרים תעשיתיים שהם שמנים, שומנים, חומרי סיכוך, 
חומרים לספיגה, הרטבה וגיבוש אבק, דלקים ומפיצי אור, נרות 

ופתילים למאור, דלקי בעירה ונרות ריחניים; שירותים 
קמעונאיים הקשורים למכירת מוצרי רוקחות וערכות וטרינריה, 
ערכות סאניטריה לשימוש רפואי, מאכלים וחומרים דיאטטיים 
לשימוש ברפואה או וטרינריה, אוכל לתינוקות, תוספי מזון 

דיאטטיים לבני אדם וחיות, פלסטרים, תחבושות, חומר למילוי 
שיניים, שעווה דנטאלית, חומרי חיטוי, תכשירים להשמדת 
טפילים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; שירותים קמעונאיים 
הקשורים למכירת תגים [סמלים] העשויים ממתכות מצויות 
וסגסוגות, סמלי מתכת לכלי רכב, אבזמים,  פסלי חזה, 

פסלונים, קרסים, מחזיקי מפתחות, מפתחות, לוחות זכרון, 
קישוטים, אנדרטאות, סמלים, לוחות רישוי,  פסלים, טבעות 
חיזוק ממתכת למוטות ולמקלות הליכה, עבדות אומנות 
העשויות  ממתכת;  שירותי קמעונאות הקשורים למכירת 

מתכות וסגסוגות, חומרי בינוי מתכתיים, מבנים ניידים ממתכת, 
מתכות לשימוש במסילות רכבת, כבלי לא חשמייל העשויים 
מתכת, כלי מתכת קטנים, צינורות מתכת, כספות, גביעים 
העשויים מתכת; שירותים קמעונאיים הקשורים למכירת 
מכונות, דהיינו, מכונות לעיבוד מזון וקפה, כלים למכונות, 
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extinguishing compositions, tempering and soldering 
preparations, chemical substances for preserving 
foodstuffs, tanning substances, adhesives used in 
industry; Retail services connected to the sale of 
unprocessed plastics in the form of liquids, chips or 
granules, paints, varnishes, lacquers, 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; Retail services connected to the sale of 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, deodorants, 
perfumes, toiletries, creams, gels, lotions, foams, 
soaps, talcum powder, shampoos, conditioners, 
sprays, body paint, antiperspirants, body and facial 
scrubs, breath fresheners; Retail services connected 
to the sale of pre-shave and aftershave preparations, 
shaving preparations, cosmetic preparations, laundry 
detergent and fabric conditioners, vegetable dye skin 
transfers, boot cream and polish, car cleaning 
preparations, cushions filled with fragrant or 
perfumed substances, room fragrancing products; 
Retail services connected to the sale of industrial oils 
and greases, lubricants, dust absorbing preparations, 
wetting and binding compositions, fuels and 
illuminants, candles and wicks for lighting, 
combustible fuels and scented candles; Retail 
services connected to the sale of pharmaceutical and 
veterinary preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for 
babies, dietary supplements for humans and animals, 
plasters, materials for dressings, material for 
stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides; Retail services connected to the sale of 
badges made of common metals and their alloys, 
vehicle badges, buckles, busts, figurines, hooks, key 
rings, keys, memorial plates and plaques, ornaments, 
monuments, signs, number plates, statues and 
statuettes, ferrules for walking sticks, works or art, all 
made wholly or principally of metal, bronzes; Retail 
services connected to the sale of 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, 
trophies of common metal; Retail services connected 
to the sale of machines, namely coffee machines and 
food processing machines, machine tools, motors 
and engines (except for land vehicles), machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles), agricultural implements other than 
hand-operated, incubators for eggs, automatic 
vending machines; Retail services connected to the 
sale of hand tools and hand operated implements, 
cutlery, side arms, razors, electric razors and hair 
cutters; Retail services connected to the sale of 
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, 

מנועים (לא לכלי רכב יבשתיים), מצמדים ורכיבי תמסורת 
(למעט לכלי רכב יבשתיים), כלים חקלאיים מלבד כלים 

המופעלים ידנית, מדגרות לביצים, מכונות חלוקה אוטומטיות; 
שירותים קמעונאיים הקשורים למכירת כלי עבודה, סכו"ם, נשק 
צד זולת נשק חם, מכונות גילוח, מכונות תספורת;  שירותים 
קמעונאיים הקשורים למכירת התקנים וכלים מדעיים, ימיים, 
עריכת סקרים, צילום, מכשור קולנועי, אופטיקה, שקילה, 

מדידה, מכשור להצלת חיים; שירותים קמעונאיים הקשורים 
למכירת מכונות חישוב, מחשבים וציוד לעיבוד מידע, מכשירי 

כיבוי אש, כרטיסים מגנטיים מקודדים, כרטיסי תכנות, כרטיסים 
חכמים, כרטיסי אשראי וחיוב ישיר, מכשירים לעיבוד עסקאות 
אשראי, קופות רושמות;  שירותים קמעונאיים למכירת מכשירים 
לוידוא מידע הקיים על כרטיסים מגנטיים מקודדים, הקלטות 
שמע או ראי, קלטות, קסטות, דיסקים, שקופיות, קלטות וידאו, 
די וי די, משחקי מחשב, תוכנות מחשב, משחקי ותוכנות מחשב 
לשימוש במכשירים ניידים, יישומי תוכנה לטלפונים ניידים, 
תוכנות משחקי מחשב, טלפונים ניידים וטאבלטים; שירותים 
קמעונאיים הקשורים למכירת תוכנות לטאבלטים, חומרת 
מחשב, ציוד נלווה למחשב, משטחים לעכבר, שומרי מסך 

פרסומים אלקטרוניים, מכשירים לעיבוד מידע, לוחות תוצאות 
אלקטרוניים וחשמליים, מכשירים להקלטה, מצלמות, תיקים 

המשמשים לציוד צילום, מכשירי תקשורת; שירותים קמעונאיים 
למכירת מכשירי שידור, טלפונים, טלפונים ניידים, אביזרים 
לטלפונים ניידים, תיקים וכיסויים לטלפונים ניידים, תיקים 
וכיסויים טאבלטים, תיקים וכיסויים לחומרת מחשב, משקפי 

שמש, נרתיקים למשקפי שמש, מסגרות למשקפי שמש, משקפי 
ראייה, נרתיקים למשקפי ראייה, מסגרות למשקפי ראייה, 

משקפי ראייה לשימוש בפעילות ספורטיבית, משקפות, ביגוד 
מגן והנעלת מגן, מגנטים, מגנטים למקרר, כונני הבזק יו. אס 
.בי;  שירותים קמעונאיים הקשורים למכירת מכשירים רפואיים, 

דנטאליים ווטרינריים, צלעות מלאכותיות, עיניים ושיניים, 
פריטים אורתופדיים, חומרי תפירה, מכשירי עיסוי, תחבושות, 
ריהוט המותאם לצרכים רפואיים; שירותים קמעונאיים הקשורים 
למכירת מכשירי תאורה, חימום, אידוי, בישול, קירור, ייבוש, 
אורור, אספקת מיים ומטרות סאניטריות, מכשירים מזוג אויר, 
קומקום חשמלי, כיריים לבישול מגז וחשמל, יחידות מיזוג 

ותאורה לרכב; שירותים קמעונאיים הקשורים למכירת רכבים, 
מכשירי תנועה יבשתית, אוירית וימית, כסאות גלגלים, מנועים 
לרכבי יבשה, חלקי חילוף לרכב; שירותים קמעונאיים הקשורים 
למכירת, כלי נשק, תחמושת, חומרי נפץ וזיקוקים; שירותים 
קמעונאיים הקשורים למכירת מתכות יקרות, תכשיטים, אבני 
חן, מכשירי שענות וכרונומטריה [מדידת זמן מדוייקת], שעונים 
מעוררים, סגסוגות למתכות יקרות, קמיעות (תכשיטים), שעונים 
אטומיים, חרוזים ליצירת תכשיטים, קופסאות למתכות יקרות, 
צמידים, סיכות נוי (תכשיטים), פסלי חזה ממתכת אצילה, תיקי 
תצוגה לשעונים, שרשראות (תכשיטים); שירותים קמעונאיים 
הקשורים למכירת כרונומטר, מודדי זמן, תיקים לשעונים, 
שעונים, מטבעות, אסימונים מנחושת, חפתים, יהלומים, 

עגילים, חוטי זהב (תכשיטים), זהב, עיתורים ממתכות יקרות 
לכובעים, מטילים ממתכות יקרות, אירידיום, תכשיטים, 

נרתיקים לתכשיטים; שירותים קמעונאיים הקשורים למכירת 
שרשראות (תכשיטים), סיכות קישוט, קישוטים (תכשיטים), 
פנינים (תכשיטים), סיכות (תכשיטים), מתכות יקרות, עגילים 
(תכשיטים), חוטי כסף, כסף, פסלים ממתכות יקרות, פסלונים 

ממתכות יקרות, שעוני עצר, סיכות לעניבות;  שירותים 
קמעונאיים הקשורים למכירת שעוני יד, נרתיקים לשעונים, 

שרשראות לשעונים, חוטים למתכות יקרות (תכשיטים), יצירות 
אומנות ממתכות יקרות, רצועות יד, גביעים ממתכות יקרות, 
אוזניות; שירותים קמעונאיים הקשורים למכירת כלי נגינה, 
מעמדים ותיקים המותאמים לכלי נגינה; שירותים קמעונאיים 
הקשורים למכירת חומר מודפס, חומרי כריכה לספרים, 

תמונות, נייר מכתבים, חומרי הדבקה [דבקים] לשימוש ביתי או 
משרדי, מברשות צבע, מדפסות, חומרי לימוד והדרכה, חומרי 
פלסטיק לאריזה, המחאות נוסעים (שיקים), כרטיסי קרטון 
ופלסטיק, שיקים, פוסטרים, סימניות, דגלים;  שירותים 

קמעונאיים הקשורים למכירת נייר, קרטון, נייר כתיבה, העתקות 
תמונות, תוויות, חומרי עטיפה ואריזה, קלפים, פרסומים 
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apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data carriers, recording 
discs, mechanisms for coin operated apparatus; 
Retail services connected to the sale of calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, fire-extinguishing apparatus, magnetic 
and magnetically encoded cards, programmable 
cards, smart cards, cards for bearing data, credit, 
charge, debit and/or cash cards, prepayment cards, 
cheque guarantee cards, apparatus for processing, 
apparatus for processing card transactions and data 
relating thereto and for payment processing, cash 
registers; Retail services connected to the sale of 
apparatus for verifying data on magnetically encoded 
cards, sound and/or video recordings, tapes, 
cassettes, compact discs, films, slides, video 
recorders, video cassettes, video discs, DVDs, 
computer games, video games, computer software, 
Computer game software for use on mobile and 
cellular phones, Downloadable graphics for mobile 
phones, Application software for mobile phones, 
Computer game software for computers, mobile 
phones and tablet computers; Retail services 
connected to the sale of software for tablet 
computers, computer hardware, computer 
peripherals, mouse mats, screensavers, publications 
in electronic format, data processing apparatus, 
electric and electronic scoreboards, photographic and 
cinematographic apparatus and instruments, time 
recording devices, cameras, camcorders, Cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments, telecommunications apparatus, 
equipment and accessories; Retail services 
connected to the sale of broadcasting apparatus and 
instruments, telephones, mobile phones, mobile 
phone accessories, cases and covers for mobile 
phones, cases and covers for computer tablets, 
cases and covers for computer hardware, 
sunglasses, sunglass cases, sunglass frames, 
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, 
eyeglasses for sports, goggles, protective clothing 
and protective footwear, magnets, fridge magnets, 
decorative magnets, USB flash drives; Retail 
services connected to the sale of surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, 
suture materials, massage apparatus, supportive 
bandages, furniture adapted for medical use; Retail 
services connected to the sale of apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, air conditioning apparatus, electric 
kettles, gas and electric cookers, vehicle lights and 
vehicle air conditioning units; Retail services 
connected to the sale of vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, wheelchairs, motors 
and engines for land vehicles, vehicle body parts and 
transmissions; Retail services connected to the sale 
of firearms, ammunition and projectiles, explosives, 
fireworks; Retail services connected to the sale of 
precious metals and their alloys, Jewellery, precious 
stones, Horological and chronometric instruments, 
Alarm clocks, Alloys of precious metal, Amulets, 
Atomic clocks, Badges of precious metal, Beads for 
making jewellery, Boxes of precious metal, Bracelets, 
Brooches, Busts of precious metal, Cases for clock- 
and watchmaking, Cases for watches [presentation], 

תקופתיים, עיתונים, ספרים, ירחונים, אלבומים, עטים, 
עפרונות, סרגלים, קלמרים, נייר כתיבה, מדבקות, מדבקות 
לרכב, כלי כתיבה וציור, כרטיסי ברכה, יומנים, ספר כתובות, 

דפדפות, תיקיות, כלי כתיבה ממתכות יקרות;  שירותי 
קמעונאות הקשורים למכירת פנקס צקים, תחתיות נייר, 

תחתיות של קרטון, פרסומי דפוס, כתבי עת, חוברות, עלונים, 
קטלוגים, חוזרים, מדריכים, תוכניות, ספריות, קעקועים זמניים, 
רפידות הערה, דגלוני נייר, כרטיסים למשחקי ספורט ואירועים, 
כרטיסי אספנות, כרטיסי אספנות, תוכניות מזכרות לאירועי 

ספורט; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת חומרים פלסטיים 
לאריזה, מדפסות, אסבסט , נציץ, פלסטיק בצורת משוחלים 
לשימוש בייצור, חומרים פלסטיים מוגמרים למחצה לשימוש 
בייצור, חומרי בידוד , צינורות לא מתכתיים גמישים; שירותי 

קמעונאות הקשורים למכירת עורות וחיקויי עור, עורות של בעלי 
חיים, גלדים, כבודות נסיעה, מטריות, שמשיות, ומקלות הליכה, 
שוטים, רתמות, אוכפים, ארנקים, תיקים,  תרמילים, מזוודת, 
תרמילי גב, תיקי ספורט;  שירותי קמעונאות הקשורים למכירת 
ארנקים, מחזיקי כרטיסי אשראי, מזוודות, ארנקים לכרטיסים 
בלבד, מחזיקי תווית מטען, חגורות, רצועות, קולרים לחיות 
מחמד, רצועות למזוודות, מזוודות עור, ילקוט בית ספר, תיקי 
מסמכים, תיק לאחסון דרכון;  שירותי קמעונאות הקשורים 
למכירת חומרי בניין אל מתכתיים, צינורות קשיחים אל 
מתכתיים לבניה, אספלט, זפת וחימר, מבנים יבילים אל 

מתכתיים, מונומנטים אל מתכתיים; שירותי קמעונאות הקשורים 
למכירת דלתות וחלונות, רהיטים, מראות, מסגרות תמונה, עץ, 
שהם, קנים, נצרים קרן, עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, 
אם הפנינה, פלסטיק, ריהוט גן, כרים וכריות; שירותי קמעונאות 

הקשורים למכירת כלי בית, כלי מטבח ואביזרי מטבח, 
מברשות, ספוגים, פריטים למטרות ניקוי, צמר פלדה, מוצרים 

עשויים קרמיקה, זכוכית, פורצלן, חרס, מברשות שיניים 
חשמליות וכן לא חשמליות דגמים מוקטנים (קישוטים) של 
פלסטיק ועץ, תחתיות לכוסות, ספלים, ספלי קרמיקה, ספלי 
פורצלן, כוסות וספלים, פותחנים, בקבוקי שתייה מותאימים 
לשימוש בפעילות ספורטיבית; שירותי קמעונאות הקשורים 
למכירת חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות , יריעות 
ברזנט, מפרשים, שקים להובלת חומרים בתפזורת, חומרי 

ריפוד ומילוי אשר אינם עשויים גומי או פלסטיק, חומרי טקסטיל 
עם סיבים גולמיים; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת חוטים 
וחוטים לשימוש בטקסטיל; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת 
אריגים ומוצרי טקקסטיל, דגלים, לא עשויים מנייר, כיסויי מיטה, 
מגבות אמבטיה, וילונות מטקסטיל או מפלסטיק, שקי שינה, בד 
לשימוש בייצור שקיות, בדים מסיבים לשימוש בייצור שקיות 
ותיקים, שמיכות, מטפחות, מגבות מטבח, שטיחי קיר, מגבות 
בר, מגבות, דגלונים, מפיות ומפות, תגים עשויים מבד; שירותי 

קמעונאות הקשורים למכירת ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש 
(הלבשה), נעלי כדורגל, ספורט (הלבשה), חולצות כדורגל, 

העתקי ערכות כדורגל, סרבלי אימון כדורגל, צמידי יד;  שירותי 
קמעונאות הקשורים למכירת סרטים לשיער מתחרה ורקמה, 

ווים ולולאות, סיכות ומחטים, פרחים מלאכותיים, תגים, תגי בד, 
תגים אחרים אשר אינם ממתכת יקרה או בד, רוזטות, תגי נוי, 
כפתורים, צמות, גדילים, סיכות לבגדים; שירותי קמעונאות 

הקשורים למכירת סיכות נוי ותגים אל שאינם ממתכות יקרות, 
גומיות לשיער, סיכות לשיער, סיכות שאינן ממתכות יקרות, 
ותילי בגדים (רצועות), אבזמים ממתכת יקרה, קופסאות 

לפנינים, תגים עבור לבוש, תגים רקומים; שירותי קמעונאות 
הקשורים למכירת שטיחים, מחצלות, שעמנית (לינולאום), 

וחומרים אחרים לכיסוי רצפות, שטיחי קיר (שאינם מאריגים), 
טפטים; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת משחקים 

וצעצועים, צרכי התעמלות וספורט, צעצועים, משחקי לוח, 
מכשירים למשחקי מחשב, כדורגל, כדורים, תיקים מותאמים 
לשיאת פריטי ספורט וציוד נלווה, עמודים לשערים, רשתות 
לשערים, מכשירים לאימוני ספורט, משוכות לשימוש באימוני 
אטלתיקה, בובות דמה חוסמות, ריפודי מגן לספורט, מגיני 
שוקיים, כפפות כדורגל; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת 
העתקי ערכות כדורגל זעירות; חיצים וזנבות חיצי קליעה 

למטרה, בלונים [למסיבות]; מכונות משחקי וידאו המופעלות 
במטבעות; קלפי משחק; התקני משחקים מותאמים לשימוש עם 
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Chains [jewellery], Charms [jewellery], Chronographs 
[watches]; Retail services connected to the sale of 
chronometers, Chronometrical instruments, 
Chronoscopes, Clock cases, Clocks, Clocks and 
watches, electric, Clockworks, Coins, Copper tokens, 
Cuff links, Diamonds, Earrings, Gold thread 
[jewellery], Gold, unwrought or beaten, Hat 
ornaments of precious metal, Ingots of precious 
metals, Iridium, Jewellery, Jewellery cases [caskets], 
Jewellery of yellow amber, Key rings [trinkets or 
fobs], Lockets [jewellery], Master clocks, Medals; 
Retail services connected to the sale of Necklaces 
[jewellery], Ornamental pins, Ornaments [jewellery], 
Pearls [jewellery], Pins [jewellery], Precious metals, 
unwrought or semi-wrought, Precious stones, Rings 
[jewellery], Semi-precious stones, Shoe ornaments of 
precious metal, Silver thread, Silver, unwrought or 
beaten, Spun silver [silver wire], Statues of precious 
metal, Statuettes of precious metal, Stopwatches, 
Sundials, Tie clips, Tie pins; Retail services 
connected to the sale of Watch bands, Watch cases, 
Watch chains, Watch glasses, Watch springs, 
Watches, Wire of precious metal [jewellery], Works of 
art of precious metal, Wristwatches, wrist bands, 
team and player trading pins (jewellery), pin badges, 
trophies of precious metals, headphones, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, trophies of 
precious metals; Retail services connected to the 
sale of musical instruments, stands and cases 
adapted for musical instruments; Retail services 
connected to the sale of 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, 
printers' type, printing blocks, travellers cheques, 
cardboard and plastic cards, cheques, booklets, 
posters, bookmarks, flags, banners; Retail services 
connected to the sale of paper, cardboard, note-
paper transfers, decalcomanias, labels, wrapping and 
packaging materials, trading cards, periodical 
publications, newspapers, books, magazines, 
albums, pens, pencils, rulers, pencil cases, writing 
paper, car tax disc holders, stickers, vehicle stickers, 
writing and drawing instruments, greeting cards, 
instructional and teaching material, calendars, 
diaries, address books, folders, files, writing 
instruments of precious metal; Retail services 
connected to the sale of cheque book holders, paper 
coasters, coasters of cardboard, printed publications, 
journals, brochures, leaflets, catalogues, circulars, 
manuals, programmes, directories, annuals, 
prospectuses, temporary tattoos, note pads, paper 
pennants, postcards, printed tickets to sports games 
and events, collectible cards, collectible cards and 
memorabilia holders, souvenir programs for sports 
events; Retail services connected to the sale of 
plastic materials for packaging, printers' type, printing 
blocks, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, 
plastics in extruded form for use in manufacture, 
semi-finished plastics materials for use in further 
manufacture, stopping and insulating materials, 
flexible non-metallic pipes; Retail services connected 
to the sale of Leather and imitations of leather, 
Animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 

מקלטי טלויזיה; דגמים (צעצועים); דובוני צעצוע; דובי צעצוע 
ממולאים; משחקי תצרף; בועות סבון (צעצועים); ערכות 
שרביטי בועות סבון ותמיסות; אסימוני פוקר [ציוד משחק]; 

שולחנות לכדורגל שולחן; שרותי קמעונאות הקשורים למכירת 
בשר, דגים, עופות ובשר ציד, תמציות בשר, פירות וירקות 
מבושלים, מיובשים ומשומרים, ריבות, קומפוט, ביצים, חלב 
ומוצרי חלב, שמנים ושומנים למאכל,  ארוחות מוכנות, מרקים 
ותפוחי אדמה מטוגנים; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת 
קפה, תה, קקאו וקפה מלאכותי, אורז, טפיוקה וסאגו, קמח 

העשוי מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, קרח מאכל, סוכר 
דבש, מולסה, שמרים, אבקת אפייה, מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(תבלינים), קרח, ממתקים, ממתקים קפואים, קינוחים קרים; 
שירותי קמעונאות הקשורים למכירת חטיפים, ארוחות מוכנות, 
רטבים, תבלינים, תכשירים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה 
וממתקים, רטבים לסלט, קפה מלאכותי, סוכריות, מסטיקים, 
שוקולד, ביסקווטים; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת 

תוצרת חקלאית,  גננות ויערנות, חיות, פירות וירקות טריים, 
זרעים, צמחים טבעיים ופרחים, מזון ומשקאות לבעלי חיים, 
מאלט; שירותי קמעונאות הקשורים למכירת בירות, מים 

מינרלים, סודה לשתייה ומשקאות לא אלכוהוליים, משקאות 
מפירות ומיצי פירות, סירופ ותכשירים אחרים להכנת משקאות, 

משקאות איזוטוניים; שירתי קמעונאות הקשורים למכירת 
משקאות אלכוהוליים (למעט בירה), יינות אלכוהוליים, משקאות 
חריפים וליקרים, קוקטיילים אלכוהוליים; שירותי קמעונאות 

הקשורים למכירת מוצרי טבק, גפרורים, ומצתים.                   
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harness and saddlery, keycases, purses, bags, 
handbags, boot bags, holdalls, luggage, suitcases, 
rucksacks, backpacks, sporting bags; Retail services 
connected to the sale of wallets, credit card holders, 
briefcases, card cases, luggage label holders, belts, 
strips, collars for pets, luggage straps and luggage 
tags made of leather, school bags, document cases, 
passport cases; Retail services connected to the sale 
of non-metallic building materials, non-metallic rigid 
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-
metallic transportable buildings, non-metallic 
monuments, non-metallic framed conservatories; 
Retail services connected to the sale of doors and 
windows, furniture, mirrors, picture frames, wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and plastic, garden furniture, pillows 
and cushions; Retail services connected to the sale 
of household or kitchen utensils and containers, 
combs and sponges, brushes, brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, steel wool, 
articles made of ceramics, glass, porcelain or 
earthenware, electric and non-electric toothbrushes, 
scale models [ornaments] of plastic and wood, 
coasters (tableware), mugs, ceramic mugs, porcelain 
mugs, cups and mugs, bottle openers, drinking 
bottles for sport; Retail services connected to the 
sale of ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks for transporting bulk materials, padding 
and stuffing materials which are not made of rubber 
or plastics, raw fibrous textile materials; Retail 
services connected to the sale of yarns and threads 
for textile use; Retail services connected to the sale 
of Textiles and textile goods, flags, not made of 
paper, bath linen, bed covers, curtains of textile or 
plastic, sleeping bag sheet liners, bean bag covers, 
fabric for use in the manufacture of bags, fibre fabrics 
for use in the manufacture of bags, quilt bags, 
handkerchiefs, tea towels, textile wall hangings, bar 
towels, towels, pennants, napkins and tablecloths, 
badges made of fabric material; Retail services 
connected to the sale of Clothing, footwear, 
headgear, football boots, sportswear, football shirts, 
replica football kits, football bibs, wrist bands; Retail 
services connected to the sale of lace and 
embroidery, ribbons and braid, hooks and eyes, pins 
and needles, artificial flowers, badges, cloth badges, 
other badges not of precious metal or cloth, rosettes, 
ornamental novelty badges, buttons, braids, tassels, 
brooches for clothing; Retail services connected to 
the sale of decorative pins and badges not made of 
precious metal, hair bands, hair pins, pins of non-
precious metal, cords for clothing (straps), buckles of 
precious metal, pin cases, badges for wear, 
embroidered badges; Retail services connected to 
the sale of carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors, wall 
hangings (non-textile), wallpaper; Retail services 
connected to the sale of games and playthings, 
gymnastic and sporting articles, toys, board games, 
hand-held, self-contained games apparatus, 
computer game apparatus, footballs, balls, bags 
adapted for carrying sporting articles and apparatus, 
goal posts, goal nets, reduced sized goal posts, 
sports training apparatus, hurdles for use in athletics 
training, blocking dummies, protective padding for 
sports, shin pads, football gloves; Retail services 
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connected to the sale of miniature replica football 
kits, darts and flights therefor, balloons, coin/counter 
operated games, ordinary playing cards, games 
adapted for use with television receivers, models 
being toys, plastic models being toys, teddy bears, 
stuffed toy bears, puzzles, Soap bubbles [toys], 
bubble making wand and solution sets, poker chips, 
indoor football tables, table football tables, scale of 
models being toys, plastic models being toys; Retail 
services connected to the sale of meat, fish, poultry 
and game, meat extracts, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
prepared meals, soups and potato crisps; Retail 
services connected to the sale of Coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee, Rice, Tapioca and sago, Flour 
and preparations made from cereals, Bread, pastry 
and confectionery, Edible ices, Sugar, honey, treacle, 
Yeast, baking-powder, Salt, Mustard, Vinegar, 
sauces (condiments), Spices, Ice, Non-medicated 
confectionery, chocolate based confectionery, frozen 
confectionery, chilled desserts; Retail services 
connected to the sale of snack foods, prepared 
meals and snacks, sauces, condiments, preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, 
crisps made of cereals or potato flour, salad 
dressings, artificial coffee, sweets [candy], candy 
bars and chewing gum, chocolate sweets, chocolate, 
biscuits; Retail services connected to the sale of 
agricultural, horticultural and forestry products, live 
animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural 
plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, food 
and beverages for animals; Retail services connected 
to the sale of beers, Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages, Fruit beverages and 
fruit juices, Syrups and other preparations for making 
beverages, isotonic drinks, syrups and other 
preparations for making beverages; Retail services 
connected to the sale of alcoholic beverages (except 
beers), alcoholic wines, spirits and liqueurs, 
alcopops, alcoholic cocktails; Retail services 
connected to the sale of tobacco, smokers' articles, 
matches, lighters for smokers.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication system services for sending 
information; Cable television broadcasting; Cellular 
telephone communication; Communications by 
computer terminals; Communications by fiber [fibre] 
optic networks; Communications by telegrams; 
Communications by telephone; Computer aided 
transmission of messages and images; Electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; Electronic mail; Facsimile transmission; 
Information about telecommunication; Message 
sending; Paging services [radio, telephone or other 
means of electronic communication]; Providing 
access to databases; Providing internet chatrooms; 
Providing telecommunication channels for 
teleshopping services; Providing telecommunications 
connections to a global computer network; Providing 
user access to global computer networks; Radio 
broadcasting; Rental of access time to global 
computer networks; Rental of facsimile apparatus; 
Rental of message sending apparatus; Rental of 
modems; Rental of telecommunication equipment; 
Rental of telephones; Satellite transmission; 
Telecommunications routing and junction services; 
Teleconferencing services; Telegraph services; 
Telephone services; Television broadcasting; Telex 
services; Transmission of digital files; Transmission 
of greeting cards online; Transmission of telegrams; 
Voice mail services; Wire service; Wireless 
broadcasting; Telecommunication of information; 
multimedia telecommunications; telecommunications 
services relating to electronic commerce; Internet 
communication services; electronic mail services; 
receipt and/or delivery of messages, documents and 
other data by electronic transmission; receipt and/or 
delivery of messages, documents and other data via 
the Internet; provision of electronic communication 
links; providing access to computer servers, 
databases and networks; providing access to the 
Internet; provision of telecommunications 
connections and access to the Internet and/or 
databases; telecommunication access services; 
Internet portal services; providing access to the 
websites of others; broadcasting via television or 
over the Internet; pay-per-view television, video-on-
demand; video-text and teletext transmission 
services; mobile telephony and mobile 
communication services, broadcasting or 
transmission of data visual images, sound, graphics 
and other information by mobile telephony and/or 
cable programme services, communications by cable 
or fibre optics; broadcasting via cable television, 
radio; broadcasting of programmes by satellite; 
provision of radio and television broadcasting 
equipment for outside locations; satellite 
broadcasting services relating to entertainment; 
satellite broadcasting services relating to sporting 
events; subscription television broadcasting; 
television broadcasting; streaming audio and video 
material on the internet; streaming of live football 
matches on the internet; streaming of data; 
information and advisory services relating to the 
foregoing.

שירותי טלקומוניקציה לשליחת מידע; שידור טלויזיה בכבלים; 
תקשורת באמצעות טלפונים ניידים; אמצעי תקשורת באמצעות 
מסופי מחשב; אמצעי תקשורת באמצעות רשת סיבים אופטיים; 
אמצעי תקשורת על ידי מברקים; אמצעי תקשורת באמצעות 
הטלפון; שיגור הודעות ותמונות באמצעות המחשב; שירותיי 
מערכת לוח מודעות (שירותי טלקומוניקציה); דואר אלקטרוני; 
שיגור בפקסימיליה;  מידע על טלקומוניקציה; שיגור הודעות; 
שירותי איתור (רדיו, טלפון או אמצעי תקשורת אחרים); 
אספקת גישה לבסיסי נתונים; הספקת גישה לחדרי צ'ט 

באינטרנט ; אספקת ערוצי תקשורת מרחוק לשירותי קנייה 
ברשת; אספקת חיבורי תקשורת מרחוק לרשת מחשבים 
עולמית;  ספקת גישה למשתמש לרשתות מחשב עולמיות; 

שידור רדיו; השכרת גישה לרשתות מחשבים עולמיות; השכרת 
מכשירי פקסימיליה; השכרת מודמים; השכרת ציוד למכשירי 
קשר; השכרת טלפונים; שידורי לווין; שירותי ניתוב וחיבור 
לתקשורת מרחוק; שירותי מברקה; שירותי טלפון; שידור 
טלויזיה; שירותי טלקס; העברה קבצים דיגיטליים; משלוח 
כרטיסי ברכה אונליין; שיגור מברקים; שירותי דואר קולי; 
שירותי חיווט; שידור אלחוטי; שידור מידע;  תקשורת 

מולטימדיה; שירותי תקשורת הקשורים למסחר אלקטרוני; 
תקשורת באינטרנט; שירותי דואר אלקטרוני; שליחה או קבלה 
של הודעות, מסמכים, ונתונים אלקטרוניים; שליחה או קבלה 
של הודעות, מסמכים ונתונים אחרים דרך האינטרנט; מתן 

קישורי תקשורת אלקטרוניים; מתן גישה לשרתי מחשב, מסדי 
נתונים ורשתות; הספקת גישה לאינטרנט; מתן חיבורי תקשורת 
וגישה לאינטרנט ולמאגרי מידע; שירותי גישה בטלקומוניקציה; 
שרותי פורטל אינטרנטי; אספקת גישה לאתרי אינטרנט של 
אחרים; שידור דרך הטלויזיה או האינטרנט; שידור תכניות 
טלוויזיה ע"י שימוש בשירותי וידיאו על פי דרישה ובשירותי 
שלם וצפה; שירותי טלקומוניקציה לוידאי-טקסט וטלטקסט; 
שירותי טלפון נייד ותקשורת, שידור או העברה של נתונים 
בעמצאות דימויים חזותיים, קול, גרפיקה, ומידע אחר על ידי 
טלפונים ניידים, מערכת כבלים; שידור תכניות טלוויזיה ורדיו 
דרך רשתות כבלים או רשתות אלחוטיות; שידור תכניות 

טלוויזיה ורדיו באמצעות לוויין; שידור באמצעות לווין בקשר עם 
אירועי ספורט; מנויים לשידורי טלויזיה; שידור באמצעות 
הזרמה של קול ווידאו באמצעות האינטרנט; הזרמה של 

שידורים חיים של משחקי כדורגל באמצעות האינטרנט; הזרמת 
נתונים; שירותי מידע וייעוץ בקשר עם האמור לעיל.
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Education; Providing of training; Entertainment; 
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Sporting and cultural activities; Academies 
[education]; Amusement parks; Amusements; Animal 
training; Arranging and conducting of colloquiums; 
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 workshops [training]; 
Arranging of beauty contests; Boarding schools; 
Booking of seats for shows; Bookmobile services; 
Calligraphy services; Casino facilities [gambling] 
(Providing -); Cinema presentations; Circuses; Club 
services [entertainment or education]; Coaching 
[training]; Conducting fitness classes; 
Correspondence courses; Disc jockey services; 
Discotheque services; Dubbing; Education 
information; Educational examination; Electronic 
desktop publishing; Entertainer services; 
Entertainment information; Fashion shows for 
entertainment purposes (Organization of -); Film 
production, other than advertising films; Gambling; 
Game services provided on-line from a computer 
network; Games equipment rental; Golf facilities 
(Providing -); Gymnastic instruction; Health club 
services [health and fitness training]; Holiday camp 
services [entertainment]; Language interpreter 
services; Layout services, other than for advertising 
purposes; Lending libraries; Live performances 
(Presentation of -); Microfilming; Modelling for artists; 
Movie studios; Museum facilities (Providing -) 
[presentation, exhibitions]; Music composition 
services; Music-halls; News reporters services; Night 
clubs; Nursery schools; Operating lotteries; Orchestra 
services; Organization of balls; Organization of 
competitions [education or entertainment]; 
Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; Organization of shows [impresario 
services]; Organization of sports competitions; Party 
planning [entertainment]; Personal trainer services 
[fitness training]; Photographic reporting; 
Photography; Physical education; Practical training 
[demonstration]; Production of music; Production of 
radio and television programmes; Production of 
shows; Providing amusement arcade services; 
Providing karaoke services; Providing on-line 
electronic publications, not downloadable; Providing 
sports facilities; Publication of books; Publication of 
electronic books and journals on-line; Publication of 
texts, other than publicity texts; Radio entertainment; 
Recording studio services; Recreation facilities 
(Providing -); Recreation information; Religious 
education; Rental of audio equipment; Rental of 
camcorders; Rental of cine-films; Rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; 
Rental of movie projectors and accessories; Rental of 
radio and television sets; Rental of show scenery; 
Rental of skin diving equipment; Rental of sound 
recordings; Rental of sports equipment, except 
vehicles; Rental of sports grounds; Rental of stadium 
facilities; Rental of stage scenery; Rental of tennis 
courts; Rental of video cassette recorders; Rental of 
videotapes; Scriptwriting services; Sign language 
interpretation; Sport camp services; Subtitling; 
Television entertainment; Theatre productions; Ticket 
agency services [entertainment]; Timing of sports 
events; Toy rental; Translation; Tuition; Videotape 
editing; Videotape film production; Videotaping; 

השכלה; הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; 
אקדמיה [חינוך]; פארק שעשועים; שעשועים; אילוף בעלי חיים; 
 אירגון וביצוע קולוקיומים; ארגון וביצוע של קונצרטים; ארגון 
וקיום ועידות; ארגון וקיום קונגרסים; ארגון וביצוע סמינרים; 
ארגון וביצוע של סימפוזיונים; ארגון וביצוע של סדנאות 

[אימונים]; ארגון וביצוע של תחרויות יופי; מועצות של בתי ספר; 
הזמנת מקומות למופעים; שרותי קליגרפיה; מתקני קזינו 

[הימורים]; מצגות קולנועיות; קרקסים: שירותי מועדון [בידור או 
חינוך]; אימון[אימונים]; ארגון אימוני כושר; שירותי תקליטן; 
שירותי אולם שמחות; דבוב; מידע חינוך; בחינה חינוכית; 

שירותי בדרן; מידע ובידור; ארגון תצוגות אופנה למטרות בידור; 
ייצור סרטי קולנוע, למעט פרסומת; הימורים; שירותי משחקים 
ברשת מחשבים; השכרת ציוד משחקים; אספקת מתקני גולף; 

הדרכת התעמלות; שירותי מועדון בריאות [בריאות אימון 
כושר]; שירותי נופש [בידור]; שירותי תרגום; שירותי פריסה, 
למעט למטרות פרסום; שרותי ספרנות; ארגון הופעות חיות; 
מידול לאמנים; אולפני סרטים; אספקת מתקני מוזיאון [מצגת, 
תערוכות]; שירותי הלחנת מוסיקה; אולמות מוסיקה; שירותים 
לכתבים חדשות ; מועדוני לילה; מעונים לפעוטות; הפעלת 

הגרלות; שירותי תזמורת; ארגון נשפים; ארגון תחרויות [חינוך 
או בידור]; קיום תערוכות למטרות תרבות או חינוך; ארגון 

מופעים [שרותי אמרגן]; ארגון תחרויות ספורט; תכנון מסיבות 
[בידור]; שירותי מאמן אישי [אימונים]; צילום; חינוך גופני; אימון 
מעשי; הפקה של מוסיקה; הפקה של תוכניות רדיו וטלוויזיה; 
הפקה של תוכניות; מתן שירותי שעשועים; מתן שירותי קריוקי; 
מתן שירולתי הוצאה לאור אלקטרוניים [לא להורדה]; אספקת 
מתקני ספורט; הוצאה לאור של ספרים; הוצאה לאור של 

ספרים וכתבי עת אלקטרוניים מקוונים; פרסום טקסטים, מלבד 
טקסטים פרסום; בידור רדיו; שירותי הקלטות אולפן; אספקת 
מתקני פנאי; מידע ונופש; חינוך דתי; השכרת ציוד אודיו; 

השכרת מצלמות וידאו; השכרה-בסרטי קולנוע; השכרת מכשירי 
תאורה לערכות תיאטרליות או אולפני טלויזיה; השכרת מקרנים 
ואביזרים נלווים; השכרת מכשירי רדיו וטלוויזיה; השכרת ציוד 
צלילה; השכרת הקלטות שמע; השכרת ציוד ספורט, למעט כלי 
רכב; השכרת מגרשי ספורט; השכרת אצטדיונים; השכרת 
מגרשי טניס; השכרה במכשירי וידאו; השכרת סרטי וידאו; 
שירותי תסריטאות; תרגום משפת הסימנים; שירותי מחנאות 
ספורט; כתוביות; בידור טלוויזיה; הפקות תיאטרון; שירותי 
משרד כרטיסים [בידור]; תאום פעילויות ספורט; השכרת 
צעצועים; תרגום; שכר לימוד; עריכת קלטות וידאו; הפקת 
קלטות וידאו; צילום וידאו; הדרכה מקצועית [חינוך או ייעוץ 
הכשרה]; הסבה מקצועית; כתיבת טקסטים, מלבד טקסטים 
פרסום; שירותי גן זואולוגי; מידע המתייחס לאירועי ספורט 
הניתן על ידי נתונים במחשב או באינטרנט; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים באמצעות האינטרנט; שירותי הדרכה 
וארגון תחרויות ואירועי ספורט; ארגון וקיום סדנאות, כנסים, 

תערוכות וימי עיון הקשורים לכדורגל וענפי ספורט אחרים; מתן 
מתקני ספורט; הפעלות הקשורות לספורט; הפקה של תוכניות 

רדיו וטלוויזיה, הפקת קלטות; מתן פרסומים אלקטרוניים 
באינטרנט, פרסום ספרים וכתבי עת אלקטרוניים;  הספקת 
פרסומים הקשורים בבידור,  ספורט, תרבות וחינוך בדפוס 
ובאינטרנט ; שירותי ספריית ארכיון; הכנת תוכניות תעודה 
לשידור; הכנת תוכניות בידור לשידור; מחנות כדורגל; אימון 

כדורגל; שיפוט ספורט; שירותי חינוך ספורט; שירותי 
ספורט-פארק; שירותי מועדון ספורט; הצגת בידור חי; הצגת 

משחקי כדורגל בשידור חי.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 55131/01/2018



 Owners

Name: The football association premier league 
limited

Address: 30 Gloucester place, London, 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

Vocational guidance [education or training advice]; 
Vocational retraining; Writing of texts, other than 
publicity texts; Zoological garden services; 
Information relating to sporting events provided on-
line from a computer database or the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; training services and organisation of 
competitions and sporting events; arranging and 
conducting seminars, conferences, exhibitions and 
symposia relating to football and other sporting 
activities; officiating at sports contests; provision of 
sports facilities; entertainment services relating to 
sport; production of radio and television programmes, 
production of videotapes; provision of online 
electronic publications, publication of electronic 
books and journals; provision of publications relating 
to entertainment, sports, culture and education in 
print or on the internet;; archive library services; 
preparation of documentary programmes for 
broadcasting; preparation of entertainment 
programmes for broadcasting; football camps; 
football training; sports refereeing; sports education 
services; sports-park services; sports club services; 
presentation of live entertainment; presentation of 
live football matches.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

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

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

European Union, 08/02/2016, No. 015086333 האיחוד האירופי, 08/02/2016, מספר 015086333

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 55231/01/2018



PETITE PLANET

Trade Mark No. 284991 מספר סימן

Application Date 15/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletry preparations for the care and cleaning of the 
skin and hair for adults and babies; laundry products.

תכשירים קוסמטיים לטיפול וניקוי העור והשיער למבוגרים 
ולתינוקות; מוצרי כביסה.                                                   

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 55331/01/2018



Trade Mark No. 285009 מספר סימן

Application Date 31/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297268 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AxoGen Corporation

Address: Suite 400, 13631 Progress Blvd., Alachua FL 
32615, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Surgical implants comprised of biological tissue, 
namely, human and animal tissue, for medical use; 
and drug therapies, namely, pharmaceutical 
preparations acting on the peripheral or central 
nervous system.

ט"ו שבט תשע"ח - 55431/01/2018



Trade Mark No. 285012 מספר סימן

Application Date 29/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297288 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software in the field of information 
technology security, business management services, 
data management services, digital
forensic, incident and crisis management, interactive 
web applications and embedded systems; electronic 
publications (downloadable); computer
software for database management; databases 
(electronic).

Class: 35 סוג: 35

Business management consulting services in the 
field of information technology; business 
management assistance services; computerized file 
management services; database management; 
collection and systematization of information into 
computer databases; outsourcing services in the field 
of business analytics; human resources management 
and specialized personnel recruitment services; 
outsourcing services; outsourcing services in the 
nature of arranging service contracts for others.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, consisting of services 
of provision of access to web pages, namely, 
providing internet access broadband or wireless
network, services of provision of electronic bulletin 
boards, internet chatrooms and online forums for 
transmission of messages among
computer users in the field of information technology, 
services of provision of access to electronic 
databases, services of transmission of
digital information via digital networks, services of 
provision of on line forums and connection to social 
networks in the field of information
technology; services of provision of access to web 
pages; provision of electronic bulletin boards, internet 
chatrooms and online forums for ransmission of 
messages among computer users; provision of 
access to electronic databases; transmission of 
digital information; provision of online forums and 
connection to social networks.

Class: 42 סוג: 42

Consultancy in the field of computer technology; 
services of design and development of computer 
hardware and software.

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

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

ט"ו שבט תשע"ח - 55531/01/2018



 Owners

Name: Excursus S.r.l.

Address: Str. del Lionetto, 6, I-10146 Torino, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Italy, 22/01/2016, No. 302016000006514 איטליה, 22/01/2016, מספר 302016000006514

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 55631/01/2018



Trade Mark No. 285021 מספר סימן

Application Date 16/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips nv

Address: High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven, 
Netherlands

(The Netherlands Public Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking appliances and devices for food 
preparation, for domestic purposes, including electric 
grills, toasters, sandwich makers, toasted sandwich 
makers, fryers, steamers (for cooking), rice cookers, 
ovens and microwaves.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/10/2015, No. 1320007 בנלוקס, 28/10/2015, מספר 1320007

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 55731/01/2018



Trade Mark No. 285022 מספר סימן

Application Date 04/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297339 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pneumatic controls for machines;  machines and 
apparatus for interactive applications;  engines, 
clutches and apparatus for transmission (other than 
for land vehicles).

Class: 28 סוג: 28

Automatic game machines;  devices for sports, 
apparatus for sports, games, game machines and 
game apparatus; devices for sports, apparatus for 
sports, games, game machines and game apparatus 
for telepresence generation, generation and 
simulation of virtual reality and augmented reality as 
well as for stimulation of sensory perception, namely 
for 2D and 3D telepresence generation, generation 
and simulation of virtual reality or augmented reality; 
games, game machines, game apparatus, sports 
devices and sports apparatus for interactive 
applications;  electronic games;  game machines, 
game apparatus, sports devices and sports 
apparatus for use with screens and/or monitors 
and/or 3D glasses and/or fans and/or integrated 
devices for sensory perception stimulation.

Class: 38 סוג: 38

Data transmission;  wireless telecommunication, 
telecommunication for telepresence generation, for 
generation and simulation of virtual reality and 
augmented reality, telecommunication for the 
stimulation of sensory perception, telecommunication 
for 2D and 3D telepresence generation as well as for 
generation and simulation of virtual reality or 
augmented reality, provision of access to an online 
database containing telepresence data, virtual reality 
and augmented reality, 2D and 3D videos, 2D and 
3D films, digital animations, digital data of all kinds 
and interactive animations of all kinds; provision of 
access to databases, namely on-line databases; 
provision of access to websites generating or 
reproducing telepresence, virtual reality and 
augmented reality, 2D and 3D videos, 2D and 3D 
films, digital animations and interactive animations;  
provision of access to computer programs on data 
networks.

ט"ו שבט תשע"ח - 55831/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Amusement park services;  entertainment by 
generation of telepresence, by generation and 
simulation of virtual reality and augmented reality as 
well as by stimulation of sensory perception;  
entertainment services; organization, production, 
presentation and conducting of entertainment events, 
exhibitions, presentations, film festivals, cultural 
events, scientific events, multimedia events and live 
shows for entertainment, education and cultural 
purposes, namely for the generation of telepresence 
as well as for generation and simulation of virtual 
reality and augmented reality as well as  for 
stimulation of sensory perception;  providing museum 
facilities;  instruction services;  production, post-
production, distribution via networks and rental of all 
kinds of programs in connection with entertainment, 
culture and science, namely for telepresence 
generation, for generation and simulation of virtual 
reality and augmented reality and for interactive 
applications; rental of sports devices, sports 
apparatus, automatic game machines, games, game 
machines and game apparatus for telepresence 
generation, for generation and simulation of virtual 
reality and sensory perception reality and for 
interactive applications.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research and design relating thereto for telepresence 
generation, for generation and simulation of virtual 
reality and augmented reality, for stimulation of 
sensory perception as well as for 2D and 3D 
telepresence generation, generation and simulation 
of virtual reality and augmented reality; industrial 
analysis and research services for telepresence 
generation, for generation and simulation of virtual 
reality and augmented reality, for stimulation of 
sensory perception as well as for 2D and 3D 
telepresence generation, generation and simulation 
of virtual reality and qugmented reality; design, 
development and updating of computer hardware 
and software, namely for telepresence generation, for 
generation and simulation of virtual reality and 
augmented reality, for stimulation of sensory 
perception as well as for 2D and 3D telepresence 
generation, generation and simulation of virtual 
reality and augmented reality; computer software 
maintenance; design, development, maintenance 
and updating of process software.

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

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

Switzerland, 13/07/2015, No. 677348 שוויץ, 13/07/2015, מספר 677348

Class: 7 סוג: 7

Class: 28 סוג: 28

Class: 38 סוג: 38

ט"ו שבט תשע"ח - 55931/01/2018



 Owners

Name: SOMNIACS AG

Address: c/o Max Rheiner, Konradstrasse 33, CH-8005 
Zürich, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

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

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 56031/01/2018



Trade Mark No. 285058 מספר סימן

Application Date 08/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0913784 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 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: 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.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, cigars, cigarettes, smokers' articles, 
matches.

Class: 43 סוג: 43

Bar services; café services; food and drink catering; 
restaurant services; snack bar services; provision of 
facilities for the consumption of alcoholic and non-
alcoholic beverages.

ט"ו שבט תשע"ח - 56131/01/2018



Trade Mark No. 285060 מספר סימן

Application Date 19/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1037687 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Therapeutic preparations and additives to therapeutic 
preparations, namely anti-allergy preparations, 
asthma preparations, preparations for rheumatic 
conditions, diuretics, digestives, probiotic 
preparations, antiphlogistic preparations, antacids, 
acid regulators, therapeutic preparations for the 
lymph system, anti-migraine preparations, tonics, 
dermatological preparations, biological buffer 
systems for medical purposes, namely for regulating 
the acid-base equilibrium of human beings and 
animals, medical salts, preparations for metabolism 
disorders, depuratives, natural healing preparations, 
homeopathic preparations, food supplements, 
mineral preparations; food for babies.

Class: 10 סוג: 10

Medical and therapeutic instruments and apparatus, 
namely bioresonance apparatus and accessories for 
bioresonance apparatus, including detectors, anti-
interference devices, air humidifiers; radiesthetic 
measuring apparatus; pH meters, in particular rapid 
pH testers.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; homeopathic services; conducting 
natural healing therapy, in particular base therapy, 
bioresonance therapy, electro-acupuncture, 
radiesthesis, pH measurement of medical samples, 
biophysical measurements, in particular vibration 
measurement; measuring polarity, all the aforesaid 
services included in this class.

ט"ו שבט תשע"ח - 56231/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: CadetBlue, RosyBrown, RosyBrown2, 
LightBlue, LightSkyBlue, RosyBrown3, SandyBrown, 
Black.

 Owners

Name: Rayonex Biomedical GmbH

Address: Sauerland-Pyramiden 1, 57368 Lennestadt, 
Germany

(Germany limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ט"ו שבט תשע"ח - 56331/01/2018



Trade Mark No. 285070 מספר סימן

Application Date 15/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Auto-injectors pre-filled with pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders caused by 
chemical and biological agents; all included in Class 
5

מזרקים אוטומטיים מלאים מראש בתרופות; תכשירים וחומרים 
רפואיים למניעה וטיפול בהפרעות  הנגרמות על ידי גורמים 

כימיים וביולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.                              
                                                                                    

  

Class: 10 סוג: 10

Injection device for pharmaceuticals, namely, medical 
auto-injectors; nerve agent antidote kits comprising a 
case, an auto-injector, and a chemical or biological 
agent antidote; automatic-hypodermic injectors; 
injection instruments with needles; injection needles; 
medical fluid injectors; medical syringes; all included 
in Class 10

מכשירי זריקות לתרופות, דהיינו, מזרקים אוטומטיים לשימוש 
רפואי; ערכות תרופות נגד גורמי   עצבים המורכבות מתיק, 
מזרק אוטומטי, ותרופת נגד גורמים כימיים או ביולוגיים; 

מזרקים תת-  עוריים אוטומטיים; מכשירי זריקות עם מחטים; 
מחטי זריקות; מזרקי נוזלים רפואיים; מזרקים  רפואיים; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                    

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

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

U.S.A., 19/11/2015, No. 86/825,993 ארה"ב, 19/11/2015, מספר 86/825,993

Class: 5 סוג: 5

Auto-injectors pre-filled with pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders caused by 
chemical and biological agents.

Class: 10 סוג: 10

Injection device for pharmaceuticals, namely, medical 
auto-injectors; nerve agent antidote kits comprising a 
case, an auto-injector, and a chemical or biological 
agent antidote; automatic-hypodermic injectors; 
injection instruments with needles; injection needles; 
medical fluid injectors; medical syringes.

ט"ו שבט תשע"ח - 56431/01/2018



 Owners

Name: Emergent BioDefense Operations Lansing 
LLC 

Address: 3500 N. Martin Luther King Jr. Blvd., Lansing, 
48906, MICHIGAN, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 56531/01/2018



TEMPEST

Trade Mark No. 285089 מספר סימן

Application Date 17/05/2016 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 690552 שוויץ מספר: 690552

Dated 19/07/2016 (Section 16) מיום 19/07/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Chubb Limited

Address: Bärengasse 32, Zurich, 8001, Switzerland

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: 36 סוג: 36

Insurance services; Reinsurance services; 
Reinsurance underwriting in the fields of accident & 
health, agriculture, automobile, aviation, captive 
programs, casualty, liability, marine, professional and 
D&O liability, property, catastrophe, surety and 
fidelity, workers compensation, and life and annuity; ; 
Insurance actuarial services; Financial risk 
management.

ביטוח; שירותי חיתום של ביטוח משנה של תאונות ובריאות,  
חקלאות, מכוניות, תעופה, תכניות שבי, נפגעים, חבות, ימי, 
אחריות מקצועית אחריות דירקטורים ונושאי משרה, רכוש, 

אסונות, ערבות ונאמנות, פיצויים, חיים וקצבה;  שירותי ביטוח 
אקטוארי; שירותי ניהול סיכונים פיננסיים.                             
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Trade Mark No. 285103 מספר סימן

Application Date 17/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet preparations; preparations for the care of the 
skin, scalp and the body; preparations for toning the 
body; perfume, eau de Cologne, toilet water; talcum 
powder; gels, foam and salts for the bath and the 
shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics; 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; sun care preparations; 
make-up preparations; aftershaves; shaving foams 
and creams; preparations for the hair; shampoo; hair 
lacquers; hair colouring and hair decolourant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; 
dentifrices; anti-perspirants; deodorants for personal 
use

תכשירי תמרוקים; תכשירים לטיפול בעור, הקרקפת והגוף; 
תכשירים לחיטוב הגוף; בושם, מי קולון, מי טואלט; אבקת טלק; 

ג'לים, קצפים ומלחים לאמבט ולמקלחת; סבוני טואלט; 
דאודורנטים לגוף; תכשירי קוסמטיקה; קרמים, חלבים, 

תחליבים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; תכשירי הגנה 
מהשמש; תכשירי איפור; אפטרשייבים; קצפי וקרמי גילוח; 

תכשירים לשיער; שמפו; לכות לשיער; תכשירי צביעה לשיער 
והסרת צבע מהשיער; תכשירי תלתול וסלסול קבועים; שמנים 
אתריים לשימוש אישי; משחות שיניים; תכשירים נגד הזעה; 

דאודורנטים לשימוש אישי                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 4 סוג: 4

Candles, tea lights, votives; scented candles, 
scented tea lights and scented votives           

נרות, נרות טי לייט, נרות מקודשים; נרות ריחניים, נרות טי לייט 
ריחניים ונרות מקודשים ריחניים

Class: 21 סוג: 21

Glassware, porcelain and earthenware; holders for 
hand wash and hand lotion; soap boxes, soap 
dispensers, soap holders, soap dishes; candlesticks, 
candle holders, tea light holders and votive holders; 
candelabra and candle extinguishers; perfume 
sprayers; perfume burners; perfume vaporisers; 
powder compacts; powder puffs; fitted vanity cases; 
containers for pot pourri; make up brushes; 
toothbrushes; hairbrushes; shaving brushes

כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס; מחזיקים לתרחיץ ותחליב ידיים; 
קופסאות סבון, התקנים לסבון, מחזיקי סבון, קערות סבון; 
פמוטים, מחזיקי נרות, מחזיקי נרות טי לייט ומחזיקי נרות 
מקודשים; פמוטים למספר נרות (מנורה) ומכשירים לכיבוי 

נרות; מתיזי בושם; מבערי קטורת; מאדי בושם; פודריות; כריות 
פודרה; תיקי קוסמטיקה מותאמים; מיכלים לפוטפורים; 

מברשות איפור; מברשות שיניים; מברשות שיער; מברשות 
גילוח                                                                              
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 Owners

Name: Molton Brown Limited

Address: 130 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5EU, 
United Kingdom

(British Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of candles, toilet preparations, preparations 
for the care of the skin, scalp and the body, 
preparations for toning the body, perfume, eau de 
cologne, toilet water, talcum powder, gels, foam and 
salts for the bath and the shower, toilet soaps, body 
deodorants, cosmetics, creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, the body and the hands, 
sun care preparations, make-up preparations, 
aftershaves, shaving foams and creams, 
preparations for the hair, shampoo, hair lacquers, 
hair colouring and hair decolourant preparations, 
permanent waving and curling preparations, essential 
oils for personal use, dentifrices, anti-perspirants, 
deodorants for personal use, enabling customers to 
conveniently view and purchase these goods in a 
store, by way of mail order or through an Internet 
website

ליקוט, לטובת אחרים, של מגוון נרות, תכשירי תמרוקים, 
תכשירים לטיפול בעור, הקרקפת והגוף, תכשירים לחיטוב 
הגוף, בושם, מי קולון, מי טואלט, אבקת טלק, ג'לים, קצפים 
ומלחים לאמבט ולמקלחת, סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף, 
תכשירי קוסמטיקה, קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות 
לפנים, לגוף ולידיים, תכשירי הגנה מהשמש, תכשירי איפור, 

אפטרשייבים, קצפי וקרמי גילוח, תכשירים לשיער, שמפו, לכות 
לשיער, תכשירי צביעה לשיער והסרת צבע מהשיער, תכשירי 
תלתול וסלסול קבועים, שמנים אתריים לשימוש אישי, משחות 
שיניים, תכשירים נגד הזעה, דאודורנטים לשימוש אישי, באופן 
המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש מוצרים אלה בנוחות בחנות, 
הזמנה בדואר או באתר אינטרנט                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 44 סוג: 44

Services for the care of the skin, face, scalp and hair; 
beauty treatment services; hairdressing services; spa 
information services; beauty salons, hairdressing 
salons; beauticians, make-up services; manicuring 
services; spa services; facial and body beauty 
treatments and therapies; provision of sauna and 
whirl pool bath facilities; provision of steam room 
services and health facilities including massage, 
health care, health farms; advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid

שירותים לטיפול בעור, בפנים, בקרקפת ובשיער; שירותי טיפולי 
יופי; שירותי עיצוב שיער; שירותי מידע בנוגע לספא; מכוני יופי, 
מספרות; יועצות יופי, שירותי איפור; שירותי מניקור; שירותי 
ספא; תרפיות וטיפולי יופי לפנים ולגוף; אספקת מתקנים עבור 
סאונה ובריכות עיסוי; אספקת שירותי חדרי אידוי ומתקני 

בריאות כולל עיסוי, שירותי בריאות, חוות בריאות; שירותי ייעוץ, 
הדרכה ומידע המתייחסים לאמור לעיל                                 
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Trade Mark No. 285105 מספר סימן

Application Date 14/04/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green orange and red arcs Blue writing

הסימן מוגבל לצבעים קשתות בירוק כתום ואדום כיתוב בגוון 
כחול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Kshatot Haaretz - A.S.R building ltd שם: קשתות הארץ א.ש.ר בונים את הארץ בע"מ

Address: 87 Sde Uziyahu, P.O.B. 89, Sede Uzziyyahu, 
79260, Israel

כתובת : משק 87, ת.ד. 89, שדה עזיהו, 79260, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Glam - Law Office

Address: 48 sokolov, Ramat Hasharon, 47235, Israel

שם: רמי גלם משרד עורכי דין

כתובת : סוקולוב 48 בית המשרדים קומה 5, רמת השרון, 
47235, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; all included in class 6.  חומרי בניה ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.                       
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FASTTRACK

Trade Mark No. 285119 מספר סימן

Application Date 18/05/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1333761 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: D.I.R TECHNOLOGIES (DETECTION I.R) LTD. שם: ד.י.ר טכנולוגיות (גילוי אי. אר) בע"מ

Address: Sacharov Andara 9 St., Haifa, 3508409, Israel כתובת : סחרוב אנדרה 9, פארק מת"ם, מגדל מת"מ, חיפה, 
3508409, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for testing inspecting and 
quality control in the manufacturing of pharmaceutical 
preparations, veterinary preparations, food,  
nutraceuticals  and dietetic supplements; all included 
in class 9.

מכשירים והתקנים לבדיקה, בקרה ואבטחת איכות בייצור 
תכשירים רפואיים, תכשירים וטרינריים, מזון, ותוספי תזונה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                      
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Trade Mark No. 285128 מספר סימן

Application Date 19/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely lipstick, lip gloss and non-
medicated lip balm; mascara; nail enamel; face 
powder, face cream, skin lotion and skin gel; body 
powder; bath oil, bath gel and non-medicated bath 
salts; hand cream and lotion; body cream and lotion; 
sunscreen preparation, namely cream and lotion; 
shaving cream and after-shave lotion, skin cleanser 
and non-medicated body soaks; body deodorant, 
cologne and perfume; soaps, namely, liquid bath 
soap, gel soap and bar soap; detergent soap, 
namely, liquid and powder; fabric softener; deodorant 
soap, skin soap; and shampoo and shampoo 
conditioner.

תמרוקים, דהיינו אודם, גלוס לשפתיים ושפתון שאינו תרופתי; 
מסקרה; אמאיל לציפורן; אבקה לפנים, קרם פנים, תרחיץ גוף 
וג'ל גוף; אבקה לגוף; שמן אמבט, ג'ל אמבט ומלחי אמבט 
שאינם תרופתיים; קרם ותרחיץ ידיים; קרם ותרחיץ גוף; 

תכשירים מסנני קרינה, דהיינו קרם ותרחיץ; קרם גילוח ותרחיץ 
לאחר גילוח, חומרי ניקוי לעור וחומרי השרייה לגוף שאינם 
תרופתיים; דאודורנט, מי קולון ובישום לגוף; סבונים, דהיינו, 
סבון אמבט נוזלי, סבון ג'ל וסבון מוצק; סבון דטרגנטי, דהיינו, 
נוזל ואבקה; חומרי ריכוך לבדים; סבון דאודורנט, סבון לעור; 
ושמפו ומרכך שמפו.                                                         
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Class: 9 סוג: 9

Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation, and motion picture films 
for broadcast on television featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation; audio video 
discs, and digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure, and/or animation; 
stereo headphones; batteries; cordless telephones; 
CD players; CD ROM computer game discs; 
telephone and/or radio pagers; compact disc players; 
radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and 
cases therefore; game equipment sold as a unit for 
playing a parlor-type computer game; downloadable 
software for use in playing online computer games, 
downloadable computer game software; Computer 
game software for use on mobile and cellular 
phones; video and computer game programs; video 
game cartridges; computer and video games which 
are designed for hardware platforms, namely, game 
consoles and personal computers; computer game 
software for gaming machines including slot 
machines; computer software or firmware for games 
of chance on any computerized platform, including 
dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines and video lottery 
terminals; CD-ROM  and digital versatile computer 
game discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a 
global computer information network; downloadable 
audio-visual media content in the field of 
entertainment featuring animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas; 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children’s books, strategy guides, magazines 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, coloring 
books, children’s activity books and magazines in the 
field of entertainment; cellular telephone accessories, 
namely hands-free accessories, cellular telephone 
covers and cellular telephone face covers; encoded 
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, 
cash cards, debit cards and magnetic key cards; and 
decorative magnets .

סרטי קולנוע המציגים קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקאות ו/או 
אנימציה, וסרטי קולנוע לשידור בטלוויזיה במציגים קומדיה, 
דרמה, פעולה, הרפתקאות ו/או אנימציה; דיסקי אודיו וידאו, 
ודיסקים דיגיטאליים רב-תכליתיים המציגים מוזיקה, קומדיה, 
דרמה, פעולה, הרפתקאות, ו/או אנימציה; אוזניות סטריאו; 

סוללות; טלפונים אלחוטיים; נגני סי די; דיסקי סי די רום משחקי 
מחשב; איתוריות טלפון ו/או רדיו; נגני תקליטורים; מכשירי 

רדיו; משטחי עכבר; משקפיים, משקפי שמש ונרתיקים עבורם; 
ציוד משחק הנמכר כיחידה למשחק מסוג משחקי מחשב 
סלוניים; תוכנה הניתנת להורדה לשימוש למשחקי מחשב 

מקוונים, תוכנת משחקי מחשב הניתנת להורדה; תוכנת משחקי 
מחשב לשימוש בטלפונים ניידים וסלולאריים; תוכניות משחקי 
מחשב ווידאו; מחסניות משחקי וידאו; מחשקי מחשב ווידאו 
המתוכננים לפלטפורמות חומרה, דהיינו, קונסולות משחק 
ומחשבים אישיים; תוכנת משחקי מחשב למכונות משחק 
הכוללות מכונות אוטומטיות המופעלות עם מטבע; תוכנה 

וקושחת מחשב למשחקי מזל על כל פלטפורמה ממחושבת, 
כולל קונסולות משחק ייעודיות, מכונות אוטומטיות המבוססות 
על וידאו, מכונות אוטומטיות המבוססות על סליל ומסופי לוטו 

וידאו; סי די-רום ודיסקי משחקי מחשב ותוכנות מחשב 
דיגיטאליים רב-תכליתיים, דהיינו, תוכנה המקשרת מדיית וידאו 
ואודיו מסופרתת לרשת מחשב מידע גלובאלית; תוכן מדיה 
אודיו-ויזואלי הניתן להורדה בתחום הבידור המציג סרטי 

אנימציה, סדרות טלוויזיה, קומדיות, ודרמות; פרסומים הניתנים 
להורדה מהסוג של ספרים המציגים דמויות מסרטי אנימציה, 
פעולה-הרפתקאות, קומדיה ו/או דרמה, ספרי קומיקס, ספרי 
ילדים, מדריכי אסטרטגיה, מגזינים המציגים דמויות מסרטי 

אנימציה, פעולה-הרפתקאות, קומדיה ו/או דרמה, ספרי צביעה, 
ספרי הפעלה לילדים ומגזינים בתחום הבידור; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים, דהיינו, אביזרים ללא-ידיים, כיסויים 

לטלפונים סלולאריים וכיסויים אחוריים לנייד; כרטיסים מגנטיים 
מקודדים, דהיינו, כרטיסי חיוג, כרטיסי אשראי, כרטיסי מזומן, 
כרטיסי חיוב וכרטיסי מפתח מגנטיים; ומגנטים קישוטיים.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 14 סוג: 14

Clocks; watches; jewelry; bracelets; ankle bracelets; 
brooches; chains; charms; cuff-links; earrings; lapel 
pins; necklaces; ornamental pins; pendants; rings; 
belt buckles; jewelry cases; beads for making 
jewelry; musical jewelry boxes; leather jewelry; 
leather key chains; imitation leather key chains. 

שעונים, שעוני יד; תכשיטים; צמידים; צמידי קרסול; מכבנות; 
שרשראות; קמעות; חפתים; עגילים; סיכות דש; מחרוזות; 
סיכות מעוטרות; תליונים; טבעות; אבזמי חגורה; נרתיקי 
תכשיטים; חרוזים להכנת תכשיטים; תיבות תכשיטים 

מוזיקאליות; תכשיטי עור; שרשראות עור 
למפתחות; שרשראות חיקוי עור למפתחות.                          
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Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods--namely, books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children’s books, strategy guides, magazines 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, coloring 
books, children’s activity books; stationery, writing 
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, 
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, 
colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals, heat transfers; posters; adhesive plastic film 
with removable paper for mounting images for 
decorative purposes;  mounted and/or unmounted 
photographs; book covers, book marks, calendars, 
gift wrapping paper; paper party favors and paper 
party decorations--namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, invitations, paper table 
cloths, paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for 
costumes,  pajamas,  sweatshirts and t-shirts.

דברי דפוס וסחורות מנייר- דהיינו, ספרים המציגים דמויות 
מסרטי אנימציה, פעולה הרפתקאות, קומדיה ו/או דרמה, ספרי 
קומיקס, ספרי ילדים, מדריכי אסטרטגיה, מגזינים המציגים 
דמויות מסרטי אנימציה, פעולה הרפתקאות, קומדיה ו/או 

דרמה, ספרי צביעה, ספרי הפעלה לילדים; מכשירי כתיבה, נייר 
כתיבה, מעטפות, מחברות, יומנים, כרטיסי רישום, כרטיסי 
ברכה, כרטיסים להחלפה; ליתוגרפיות; עטים, עפרונות, 

נרתיקים עבורם, מחקים, צבעונים, מרקרים, עפרונות צבע, 
ערכות צביעה, גיר ולוחות; דקל, מעבירי חום; פוסטרים; סרט 
פלסטיק נדבק עם נייר הניתן להסרה למסגור דמויות למטרות 
דקורטיביות; תצלומים ממוסגרים ושאינם ממוסגרים; כריכות 
לספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה למתנה; סרטי נייר 
למסיבה וקישוטי נייר למסיבה – דהיינו, מפיות נייר, מצעיות 
שולחן מנייר, נייר קרפ, הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי 
עוגה מנייר; מדבקות העברה מודפסות לאפליקציות רקמה או 
אריגים; תבניות מודפסות לתחפושות, פיג'אמות, חולצות מיזע 
                                                                  .T – וחולצות
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 18 סוג: 18

Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach 
bags, book bags, diaper bags, duffel bags, 
messenger bags, brief cases, gym bags, tote bags, 
coin purses, fanny packs, knapsacks, waist packs, 
shopping bags, re-useable shopping bags; umbrellas; 
wallets; accessories made of leather, namely wallets, 
handbags and belts.

תיקי אתלטיקה, תיקי גב לתינוקות, תיקי גב, תיקי חוף, תיקי 
ספרים, תיקי חיתולים, תיקי זווד, תיקי שליחים, תיקי מסמכים, 
תיקי מכון כושר, תיקי נשיאה, ארנקי מטבעות, תיקי חגורה, 
תרמילים, תיקי מותן, תיקי קניות, תיקי קניות לשימוש חוזר; 

מטריות; ארנקים; אביזרים
העשויים מעור, דהיינו, ארנקים, תיקי יד וחגורות.                    

                        

Class: 21 סוג: 21

Glass, ceramic and earthenware goods, namely, 
mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, and cups; 
beverage glassware, namely, jugs, mugs and 
drinking glasses; sugar and creamer sets; infant 
cups; cookie jars; ceramic, glass and china figurines; 
non-electric coffee pots not of precious metal; lunch 
boxes; lunch pails; wastepaper baskets; ice buckets; 
plastic buckets; shower caddies; cake molds; serving 
utensils, namely, pie servers, cake turners, spatulas, 
scrapers, and cake servers; canteens; plastic 
coasters; thermal insulated containers for food or 
beverages; cookie cutters; cork screws; water bottles 
sold empty; decanters; drinking flasks; gardening 
gloves; rubber household gloves; and dinnerware, 
namely, paper plates and paper cups; oven mitts, 
washing mitts and pot holders. 

חורות מזכוכית, קרמיקה וחרס, דהיינו, ספלים, קנקנים, קערות, 
צלחות, כוסות לקפה, וכוסות; כלי זכוכית לשתייה, דהיינו, 

קנקנים, ספלים וכוסות שתייה; ערכות לסוכר וכלי שמנת; כוסות 
לפעוטות; צנצנות לעוגיות; פסלוני קרמיקה, זכוכית וחרסינה; 

קומקומי קפה שאינם חשמליים
ושאינם ממתכת יקרה; קופסאות אוכל; פיילות לאוכל; סלי 
פסולת נייר; דליי קרח, דליי פלסטיק; כלי נשיאה למקלחת; 
תבניות לעוגה; כלי הגשה, דהיינו, כלי הגשה לפיי, כלים 

להפיכת עוגות, מריות, מגרדות, וכלי הגשה לעוגה; מערכת כלי 
אוכל; תחתיות לכוס מפלסטיק; מיכלי

בידוד תרמיים למזון או משקאות; חותכי עוגיות; חולצי פקקים; 
בקבוקי מים הנמכרים ריקים; בקבוקי יין; בקבוקונים לשתייה; 
כפפות לגינון; כפפות גומי לשימוש ביתי; וכלי אוכל, דהיינו, 

צלחות נייר וכוסות נייר; כפפות לתנור, כפפות לשטיפה ומחזיקי 
סירים.                                                                           

                                    

Class: 24 סוג: 24

Bath linens, namely, bath towels and wash cloths; 
bed linens, namely; bed blankets, bed canopies, bed 
pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases, 
comforters, duvet covers, mattress covers, dust 
ruffles, crib bumpers, pillow shams and bed spreads; 
textile wall hangings; curtains; draperies; cotton, 
polyester and/or nylon fabric; linen; kitchen linens, 
namely, barbecue mitts, cloth napkins, dish cloths, 
fabric table cloths, kitchen towels, fabric place mats, 
fabric table runners and cloth coasters; 
handkerchiefs, quilts, and golf towels. 

"מצעים לאמבט, דהיינו, מגבות אמבט ומטליות לרחצה; מצעים 
למיטה, דהיינו, שמיכות למיטה, אפריונים למיטה, רפידות 

למיטה, סדינים למיטה, כיסויים למיטה, ציפיות לכריות, שמיכות 
עבות, כיסויי שמיכות פוך, כיסויי מזרון; חצאיות מיטה נגד אבק, 

בולמים למיטת תינוק, ציפות
דקורטיביות וכיסויים למיטה; מתלים לקיר מטקסטיל; וילונות; 
בדי וילון; אריגים מכותנה, פוליאסטר ו/או ניילון; מצעים; מצעי 
מטבח, דהיינו, כפפות ברביקיו, מפיות בד, מטליות כלים, מפות 
שולחן מבד, מגבות מטבח, מצעיות מבד, ראנרים מבד לשולחן 

ותחתיות בד; ממחטות,
שמיכות טלאים, ומגבות גולף.                                      
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear, footwear; Clothing for men, 
women and children - namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, 
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, 
sunvisors, gloves, belts, scarves, sleepwear, 
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, 
swimwear and masquerade and Halloween costumes 
sold in connection therewith.                                       

דברי הלבשה, כיסויי ראש, הנעלה; דברי הלבשה לגברים, 
נשים וילדים דהיינו, חולצות, – חולצות- T, חולצות מיזע, 

חליפות ריצה, מכנסיים, תחתונים, מכנסיים קצרים, חולצות ללא 
שרוולים, בגדי גשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות, חולצות נשים, 

שלמות, ביריות, סוודרים, ז'אקטים, מעילים, מעילי גשם, 
חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, כובעי מצחייה, מגני 
שמש, כפפות, חגורות, צעיפים, בגדי שינה, פיג'אמות, לבני 

נשים, הלבשה תחתונה, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, סנדלים, 
גרביים, נעלי תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים ותחפושות 

נשף וליל כל
הקדושים הנמכרות בהקשר להם. 

Class: 28 סוג: 28

Toys and sporting goods, including games and 
playthings--namely, action figures and accessories 
therefor; playsets for action figures; toy furniture; 
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; toy 
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 
game unit; game equipment sold as a unit for playing 
a board game, a card game, a manipulative game, a 
parlor game and an action type target game; stand 
alone video output game machines; slot machines; 
gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; jigsaw and manipulative 
puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates; 
water squirting toys; balls--namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; 
swimming floats for recreational use; kickboard 
flotation devices for recreational use; surfboards; 
swim boards for recreational use; swim fins; toy 
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; paper party hats; and Christmas tree 
ornaments; masks; amusement park rides. 

צעצועים וסחורות ספורט, הכוללים משחקים ודברי משחק 
דהיינו, דמויות פעולה -  ואביזרים עבורן; ערכות משחק עבור 
דמויות פעולה; רהיטי צעצוע; צעצועי קטיפה; בלונים; צעצועי 
אמבט; צעצועי רכיבה; ציוד הנמכר כיחידה למשחק במשחקי 
קלפים; רכבי צעצוע;  בובות; צלחות מעופפות; יחידת משחק 

אלקטרונית לנשיאה ביד; ציוד משחק הנמכר כיחידה כדי לשחק 
במשחק לוח, משחק קלפים, משחק מניפולטיבי, משחק פרלור 

ומשחק מטרה מסוג פעולה; מכונות משחקי פלט וידאו 
עצמאיות; מכונות משחק אוטומטיות המופעלות במטבע; ציוד 

משחק,
דהיינו, מכונות אוטומטיות המופעלות במטבע עם או בלי פלט 
וידאו; משחקי הרכבה ופאזלים מניפולטיביים; מסכות לפנים 
מנייר; גלגשות; מחליקי קרח; צעצועים להתזת מים; כדורים - 
דהיינו, כדורים למגרש משחקים, כדורי רגל, כדורי בייסבול, 

כדורי סל, כפפות לכדורי בייסבול; -
מצופי שחייה לשימושי פנאי; התקני לוחות ציפה לשימושי פנאי; 
גלשנים; קרשי שחייה לשימושי פנאי; סנפירי שחייה; כלי צעצוע 
לאפייה וכלי צעצוע לבישול; קופות צעצוע; צעצועי גלובוסי שלג; 
כובעי מסיבות מנייר; וקישוטי עץ חג המולד; מסכות; מתקני 

פארק שעשועים.                                                              
                                                                                    

        

Class: 29 סוג: 29

Processed and dried vegetables; processed and 
dried fruits, processed ginseng; raisins, fruit salads, 
fruit jellies, marmalade; preserved onions, preserved 
olives; crystallized fruits; vegetable and fruit juices for 
cooking; jams, chocolate nut butter, cocoa butter and 
peanut butter; canned fruits and vegetables; pickles; 
soybean-based food beverage used as a milk 
substitute; frozen fruits and vegetables; potato chips; 
processed and dried meat; meat;  milk; seafood; and 
margarine.

ירקות מעובדים ומיובשים; פירות מעובדים ומיובשים, ג'ינסנג 
מעובד; צימוקים, סלטי פירות, מקפאי פירות, מרמלאדה; בצלים 
משומרים, זיתים משומרים; פירות מסוכרים; מיצי ירקות ופירות 
לבישול; ריבות, חמאת שוקולד אגוזים, חמאת קקאו וחמאת 
בוטנים; שימורי פירות וירקות; חמוצים; מזונות משקה על 
בסיס-פולי סויה המשמשים כתחליף חלב; פירות וירקות 
קפואים; טוגני תפוח אדמה; בשרים מעובדים ומיובשים; 

בשרים; חלב; מאכלי ים; ומרגרינה.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Cookies, bases for making milkshakes, breakfast 
cereal, bubble gum, cake decorations made of 
candy, chewing gum, frozen confections, crackers, 
frozen yogurt, ice cream, pretzels, peanut butter 
confectionery chips, malt for food; soybean malt; malt 
biscuits; sugar confectionery, namely candy, candy 
bars, candy mints, candy coated and caramel 
popcorn, and candy decorations for cakes; edible 
decorations for cake; rice cakes; pastilles; pastries; 
biscuits and bread; coffee beverages with milk; cocoa 
beverages with milk, chocolate-based beverages, 
coffee and coffee-based beverages, cocoa and 
cocoa-based beverages; tea, namely, ginseng tea, 
black tea, green tea, oolong tea, barley and barley-
leaf tea; meat tenderizers for household purposes; 
binding agents for ice-cream.

עוגיות, בסיסים להכנת מילקשייקים, דגנים לארוחת בוקר, גומי 
לעיסה, קישוטי עוגות העשויים ממתקים, מסטיקים, דברי 

מתיקה קפואים, רקיקים, פרוזן יוגורט, גלידות, כעכים, טוגני 
חמאת בוטנים מתוקים, לתת למזון; לתת פולי סויה; ביסקוויטי 
לתת; דברי מתיקה מסוכר, דהיינו ממתקים, חטיפי ממתק, 

ממתקי מנטה, ממתקים מצופים ופופקורן קרמל, וקישוטי ממתק 
לעוגות; קישוטים למאכל לעוגות; עוגות אורז; טבליות מציצה; 
מאפים; ביסקוויטים ולחם; משקאות קפה עם חלב; משקאות 
קקאו עם חלב, משקאות על בסיס שוקולד, משקאות קפה ועל 
בסיס-קפה, משקאות קקאו ועל בסיס-קקאו; תה, דהיינו, תה 

ג'ינסנג, תה שחור, תה ירוק, תה אולונג, תה שעורה 
ועלי-שעורה; חומרי ריכוך בשר למטרות ביתיות; חומרים 

קושרים עבור גלידה.                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 32 סוג: 32

Vegetable juice for beverages; sweet drinks prepared 
with rice and malt, fruit powder, fruit syrup, 
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for 
lemonade; cola syrup; powders for effervescing 
beverages; pastilles for effervescing beverages; non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit nectars; 
fruit juices, fruit drinks, fruit flavored soft drinks, fruit 
punch, seltzer water, soda water, drinking water and 
sports drinks; preparations for making aerated water 
and juice; mineral and spring water.

מיצי ירקות עבור משקאות; שתייה ממותקת המוכנה עם אורז 
ולתת, אבקת פירות, סירופ פירות, מיצי פירות מרוכזים; 

לימונדות וסירופ עבור לימונדה; סירופ קולה; אבקות למשקאות 
תוססים; טבליות למשקאות תוססים; משקאות לא-אלכוהוליים, 
דהיינו שתייה קלה, נקטרי פירות; מיצי פירות, שתייה מפירות, 
שתייה קלה בטעמי פירות, פונצ'ים מפירות, מים מינרלים 

תוססים, מי סודה, מים לשתייה ושתייה לספורט; חומרי הכנה 
להכנת מים ומיצים מוגזים; מים מינרלים ומעיינות.                   
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
video games, providing online computer games, 
providing temporary use of non-downloadable video 
games; Production of video and computer game 
software; entertainment services in the nature of live-
action, comedy, drama, animated, and reality 
television series; production of live-action, comedy, 
drama, animated and reality television series; 
distribution and display of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; theatrical 
performances both animated and live action; Internet 
services providing information via an electronic global 
computer network in the field of entertainment 
relating specifically to games, music, movies, and 
television; providing a web site featuring film clips, 
photographs and other multimedia materials; 
providing news about current events and 
entertainment, and information related to education 
and cultural events, via a global computer network; 
and providing information for and actual 
entertainment via an electronic global 
communications network in the nature of live-action, 
comedy, drama and animated programs and 
production of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture films for distribution via a 
global computer network; providing a computer game 
that may be accessed by a telecommunications 
network; and Online electronic publishing of books 
and periodicals; book and magazine publishing; 
Publishing books and magazines in the field of comic 
books and graphic novels; publishing children’s 
books; Publishing of electronic publications; 
electronic publishing services, namely, publication of 
text and graphic works of others on-line featuring 
articles, novelizations, scripts, comic books, strategy 
guides, photographs and visual materials; non- 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children’s books, strategy guides, magazines 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, coloring 
books, children’s activity books and magazines in the 
field of entertainment; amusement parks services; 
live or pre-recorded shows and/or movies; 
entertainment and/or recreation information; 
entertainment club services. 

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי וידאו מקוונים, אספקת 
משחקי מחשב מקוונים, אספקת שימוש זמני במשחקי וידאו 

שאינם ניתנים להורדה; הפקה של תוכנת משחקי וידאו ומחשב; 
שירותי בידור מהסוג של סדרות טלוויזיה פעולה חיה, קומדיה, 

דרמה, אנימציה, וריאליטי; -
הפצה והצגה של סרטי קולנוע תיאטרליים של פעולה חיה, 

קומדיה, דרמה ואנימציה; הפקה של - סרטי קולנוע תיאטרליים 
של פעולה חיה, קומדיה, דרמה ואנימציה; הופעות תיאטרליות 

גם של - אנימציה וגם של פעולה חיה; שירותי אינטרנט 
המספקים מידע באמצעות רשת מחשבים -

אלקטרונית גלובלית בתחום של בידור הקשור ספציפית 
למשחקים, מוזיקה, סרטים, וטלוויזיה; אספקת אתר המציג 
קטעי סרטים, תמונות, וחומרי מולטימדיה אחרים; אספקת 
חדשות על אירועים ובידור עכשוויים, ומידע הקשור לאירועי 

חינוך ותרבות, באמצעות רשת מחשב 
גלובאלית; ואספקת מידע עבור ובידור ממשי באמצעות רשת 
תקשורות אלקטרונית גלובאלית מהסוג של תוכניות של פעולה 
חיה, קומדיה, דרמה ואנימציה והפקת סרטי קולנוע של פעולה- 
חיה, קומדיה, דרמה ואנימציה להפצה באמצעות רשת מחשבים 
גלובאלית; אספקת משחק מחשב הניתן לגישה על ידי רשת 
תקשורות רחק; ושירותי הוצאה לאור אלקטרוניים של ספרים 
וכתבי עת; הוצאה לאור של ספרים ומגזינים; הוצאה לאור של 
ספרים ומגזינים בתחום של ספרי קומיקס ורומנים גראפיים; 
הוצאה לאור של ספרי ילדים; הוצאה לאור של פרסומים

אלקטרוניים; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים, דהיינו, פרסום 
של עבודות תמליל וגראפיקה של אחרים באופן מקוון המציגים 
מאמרים, עיבודים לנובלות, תסריטים, ספרי קומיקס, מדריכי 

אסטרטגיה, תמונות וחומרים ויזואליים; פרסומים שאינם ניתנים 
להורדה בתחום של ספרים

המציגים דמויות מסרטי אנימציה, פעולה הרפתקאות, קומדיה 
ו/או דרמה, ספרי קומיקס, ספרי ילדים, מדריכי אסטרטגיה, 
מגזינים המציגים דמויות סרטי אנימציה, פעולה הרפתקאות, 
קומדיה, ו/או דרמה, ספרי צביעה, ספרי הפעלה לילדים 

ומגזינים בתחום הבידור; שירותי פארק
שעשועים; הופעות חיות או מוקלטות מראש ו/או סרטים; מידע 
של בידור ו/או בילוי; שירותי מועדון בידור.                              
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 Owners

Name: DC Comics

Address: 2900 West Alameda Avenue, Burbank, 
California 91505, U.S.A.

(New York Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 57731/01/2018



CLERAMARC

Trade Mark No. 285142 מספר סימן

Application Date 20/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pfizer Inc.

Address: 235 East 42nd Street New York, New York, 
10017, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; all included in 
class 5.

תכשירים רפואיים ווטרינריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5.

                                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 57831/01/2018



Trade Mark No. 285155 מספר סימן

Application Date 22/05/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Switzerland Nobel Int’l (H.K.) Limited

Address: 12/F, Block E, Des Voeux Bldg, Hong Kong, 25 
Des Voeux Road West, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Smartwatches; Smartglasses; Wearable activity 
trackers; Covers for smartphones;  Cases for 
smartphones; Selfie sticks [hand-held monopods]; 
Reflective safety vests; Head guards for sports; 
Chargers for electronic cigarettes; Connected 
bracelets [measuring instruments]; Electronic tags for 
goods; Joysticks for use with computers, other than 
for video games; Calorimeters; Electronic collars to 
train animals; Electronic book readers; Batteries, 
electric; Data processing apparatus; Computer 
memory devices; Downloadable music files; 
Downloadable image files; all included in class 9.

שעונים חכמים; משקפיים חכמים; מעקבי פעילות הניתנים 
ללבישה; כיסויים לסמארטפונים; נרתיקים לסמארטפונים; 

מקלות סלפי [חצובות הנישאות ביד]; אפודות בטיחות מחזירות 
אור; מגיני ראש לספורט; מטענים לסיגריות אלקטרוניות; 
צמידים מחוברים [מכשירי מדידה]; תגים אלקטרוניים עבור 
טובין; ג'ויסטיקים לשימוש עם מחשבים, למעט עבור משחקי 
וידאו; מדי קלוריות; קולרים אלקטרוניים לאימון חיות; קוראי 
ספרים אלקטרוניים; סוללות, חשמליות; מנגנון עיבוד נתונים; 
התקני זיכרון מחשב; קבצי מוסיקה להורדה; קבצי תמונה 

להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
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Trade Mark No. 285166 מספר סימן

Application Date 23/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Acoustic membranes for incorporation in 
microphones and audio loudspeakers; audio speaker 
enclosures; audio speakers; computer software to 
control computer and audio equipment sound quality 
and instruction manuals sold as a unit therewith; 
computer software to improve computer and audio 
equipment sound quality and instructions manuals 
sold as a unit therewith; loudspeaker component 
parts, namely, loudspeaker dividing networks; 
electronic docking stations for MP3 players; audio 
speakers for MP3 players; downloadable software 
application for mobile phones and wireless local area 
network platforms for use with controlling the 
operation of speaker systems; downloadable alarm 
clock software application for mobile phones and 
wireless local area network platforms for use with 
controlling the operation of speakers systems; 
component parts for headphones, namely, ear pads, 
volume controls, ear bands, cable connectors, 
microphones and booms; earphones and earphone 
accessories, namely, earphone pads, volume 
controls, cable connectors; headphones and 
headphone accessories, namely, earphone pads, 
volume controls, headbands specially adapted for 
headphones and cable connectors; headsets for cell 
phones, mobile phones, smart phones, MP3 players, 
PDAs, tablet computers, computers, televisions and 
speakers; headset accessories, namely, earphone 
pads, volume controls, headbands specially adapted 
for headsets; cable connectors; booms being 
handheld monopods; supports and mounts for 
microphones; cell phones; mobile phones; smart 
phones; MP3 players; PDAs; tablet computers; 
cameras; scanners; headsets for use with computers 
and home theater systems; headsets for use with 
mobile telephones, pagers, and personal digital 
assistants; high definition radios; radios; radios 
incorporating clocks; CD players; DVD players; 
televisions; computer monitors; turntables; karaoke 
players; interactive remote control for speakers and 
stereos for audio recording and playback; 
loudspeaker systems and component parts and 
accessories, namely, transformers, signal processing 
modules, cables, and connectors for such products 
and instruction manuals associated with such 
products and sold as a unit therewith; loudspeakers; 
microphone cables; microphones; audio mixing 
consoles being electronic sound mixing apparatus; 
portable audio speakers; power supplies; 
preamplifiers; signal processors; sound amplifier; 
sound mixers; sub-woofers; surround sound 

ממברנות אקוסטיות משולבות במיקרופונים ורמקולי שמע; 
קופסאות לרמקולי שמע; רמקולי שמע; תוכנת מחשב כדי 
לשליטה באיכות שמע במחשב ובציוד אודיו וספרי הדרכה 
הנמכרים כיחידה אחת; תוכנת מחשב לשיפור איכות השמע 
במחשב ובציוד השמע הנמכר ומדריכי הוראות הנמכרים 
כיחידה אחת; חלקי מרכיבי רמקול, שהם, רמקול חלוקת 

רשתות; תחנות עגינה אלקטרוניות עבור נגני אמ. פי. 3; שמע 
ורמקולים עבור נגני אמ. פי. 3; יישום תוכנה להורדה עבור 

טלפונים ניידים ופלטפורמות רשת תקשורת מקומיות אלחוטיות 
לשימוש עם שליטה בהפעלת מערכות רמקולים; יישום תוכנת 
שעון מעורר להורדה עבור טלפונים ניידים ופלטפורמות רשת 
תקשורת מקומיות אלחוטיות לשימוש עם שליטה בהפעלת 
מערכות רמקולים; חלקי רכיבים עבור אוזניות, שהם, רפידות 
אוזן, וסתי עוצמה, רצועות לאוזן, מחברי כבל, מיקרופונים 

ומוטות; אוזניות ואבזרי אוזניות, שהם, רפידות אוזניות, וסתי 
עוצמה, מחברי כבל; אוזניות ואבזרי אוזניות, שהם, רפידות 
אוזניות, וסתי עוצמה, סרטים המותאמים במיוחד לאוזניות 
ומחברי כבל; אוזניות לטלפונים סלולריים, טלפונים ניידים, 
טלפונים חכמים, נגני אמ. פי. 3, מחשבי כף יד, טאבלטים, 
מחשבים, טלוויזיות ורמקולים; אבזרי אוזניות, שהם, רפידות 

אוזניות, וסתי עוצמה, סרטים המותאמים במיוחד עבור אוזניות; 
מחברי כבל; מוטות המוחזקים ביד כתומכים חד רגליים ; 
תומכחם וסמכים למיקרופונים; טלפון נייד; טלפונים ניידים; 
טלפונים חכמים; נגני אמ. פי. 3; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; 
מצלמות; סורקים; אוזניות לשימוש עם מחשבים ומערכות 
קולנוע ביתי; אוזניות לשימוש עם טלפונים ניידים, זימוניות, 
וסייענים אישיים דיגיטליים; רדיו בחדות גבוהה; רדיו; רדיו 
משולבים בשעונים; נגני תקליטורים; נגני דיסק אופטי; 

טלוויזיות; מסכי מחשב; פטיפונים; נגני קריוקי; שלטי-רחוק 
אינטראקטיביים לרמקולים ומערכות סטריאו עבור הקלטה 
והשמעת הקלטה; מערכות וחלקי רכיבי רמקולים, שהם, 

שנאים, מודולי עיבוד אותות, כבלים, ומחברים עבור מוצרים 
כאלה וחוברות הדרכה הקשורים למוצרים כאלה נמכרים 

כיחידה אחת; רמקולים; כבלי מיקרופון; מיקרופונים; קונסולות 
למקסים של שמע שהם מנגנון מיקס שמע אלקטרוני; רמקולי 
שמע ניידים; ספקי כוח; מגברי-קדם; מעבדי אותות; מגברי 
שמע; מיקסרי שמע; סאב-וופרים; מעבדי קול היקפי; וופרים; 
מערכות שמע היקפיות שהם רכיבי שמע אלקטרוניים; מערכות 
קולנוע ביתי המכילות מקלטי אודיו, מקלטי אודיו וידאו, מגברים, 
נגני דיסק אופטי, מקרן וידאו, מקלטי אודיו ווידאו, רמקולים 
שמע, וופרים, סאב-וופרים, שלט רחוק, ורכיבים בעבורם; 

משקפים; מישקפי שמש; משקפים עם משדר אלחוטי; משקפי 
שמש עם משדר אלחוטי; קופסאות למשקפיים; מסגרות זכוכית, 
מטליות ומגבונים לניקוי משקפיים; אביזרי משקפיים, שהם, 

רצועות, מיתרי הצוואר ורצועות ראש המונעת ממשקפי לזוז על 
הלובש; שרשרות משקפים; משקפים מגדילים, עדשות 

מגדילות; קופסאות עבור מצלמות; קופסאות למכשירים ניידים, 
שהם טלפונים סלולריים, טלפונים חכמים, מחשבי לוח 

ומחשבים ניידים; מטעני סוללות; מארזי סוללות; כבלי חשמל; 
מגיני מסך; מדפסות לייזר; מדפסות הזרקת דיו; דיסקון מסוג 
החסן נייד; כונן שבבי; כונני דיסקים; עכברים למחשב; מקלדות; 
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 Owners

Name: AL Infinity LLC

Address: 1407 Broadway, 30th Floor, New York, NY 
10018, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

processors; woofers; surround sound systems being 
audio electronic components; home theatre systems 
consisting of audio receivers, audio-video receivers, 
amplifiers, optical disc players, video projectors, 
audio and video recorders, audio speakers, woofers, 
sub-woofers, remote controls, and components 
therefor; eyewear; sunglasses; eyewear with wireless 
transmitter; sunglasses with wireless transmitter; 
eyewear cases; eye glass frames, eyeglass cleaning 
cloths and wipes; eyewear accessories, namely, 
straps, neck cords and head straps which restrain 
eyewear from movement on a wearer; eyeglass 
chains; magnifying glasses, magnifying lenses; cases 
for cameras; cases for mobile devices, namely cell 
phones, smart phones, tablet computers and laptop 
computers; battery chargers; battery packs; electric 
cables; screen protectors; laser printers; ink-jet 
printers; USB flash drives; solid state drives; disk 
drives; computer mice; keyboards; remote controls 
for radios, televisions and stereos;  all included in 
class 9.

שלט רחוק עבור מכשירי רדיו, טלוויזיות ומערכות סטריאו;  
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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SABINA MUSAYEV

Trade Mark No. 285168 מספר סימן

Application Date 23/05/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1312088 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TWO AS ONE LTD שם: טו אז ואן בע"מ

Address: 6 Hsadna st., Kefar Sava, Israel כתובת : הסדנה 6, כפר סבא, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

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

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 58231/01/2018



Trade Mark No. 285184 מספר סימן

Application Date 14/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1297687 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 58331/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Measurement apparatus and equipment including 
those for scientific, nautical, topographic, 
meteorologic, industrial and laboratory purposes, 
thermometers, not for medical purposes, barometers, 
ammeters, voltmeters, hygrometers, testing 
apparatus not for medical purposes, telescopes, 
periscopes, directional compasses, speed indicators, 
laboratory apparatus, microscopes, magnifying 
glasses, stills, ovens and furnaces for laboratory 
experiments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, cameras, 
photographic cameras, television apparatus, video 
recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 
players, computers, desktop computers, tablet 
computers, microphones, loudspeakers, earphones, 
telecommunications apparatus, apparatus for the 
reproduction of sound or images, computer 
peripheral devices, cell phones, covers for cell 
phones, telephone apparatus, computer printers, 
scanners [data processing equipment], photocopiers; 
magnetic and optic data carriers and computer 
software and programmes recorded thereto, 
downloadable and recordable electronic publications, 
encoded magnetic and optic cards; antennas, 
satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of 
the aforementioned goods; ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM); electronic 
components used in the electronic parts of machines 
and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, 
integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, 
transistors [electronic], magnetic heads for electronic 
apparatus, electronic locks, photocells, remote 
control apparatus for opening and closing doors, 
optical sensors; counters and quantity indicators for 
measuring the quantity of consumption, automatic 
time switches; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire, safety vests and life-
saving apparatus and equipment; eyeglasses, 
sunglasses, optical lenses and cases, containers, 
parts and components thereof; apparatus and 
instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity, electric plugs, 
junction boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter 
cables, electrical circuit boards, electric resistances, 
electric sockets, transformers [electricity], electrical 
adapters, battery chargers, electric door bells, 
electric and electronic cables, batteries, electric 
accumulators; alarms and anti-theft alarms, other 
than for vehicles, electric bells; signalling apparatus 
and instruments, luminous or mechanical signs for 
traffic use; fire extinguishing apparatus, fire engines, 
fire hose and fire hose nozzles; radar apparatus, 
sonars, night vision apparatus and instruments; 
decorative magnets; metronomes.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, blue and white.

 Owners

Name: ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Yeşilce Mahallesi,Yunus Emre Caddesi, Dalgıç 
Sokak, No:1, 4. Levent, İstanbul, Turkey

(Turkey Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל
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Trade Mark No. 285185 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1297691 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys;  building games, manipulative games, 
parlor games, action toys, toy figures, construction 
toys, toy models, scale model vehicles (toys);  jigsaw 
puzzles.

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery;  ices for food;  chocolate 
and chocolate-based products, cocoa and cocoa-
based products.

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services provided via 
the internet, namely provision of an interactive 
entertainment website, provision of on line non-
downloadable video games via a web site; 
entertainment provided via a global communication 
network, entertainment by radio, television and the 
Internet, provision of online non-downloadable comic 
books and graphic novels; interactive entertainment 
services; organization of competitions (education or 
entertainment); organization of entertainment events. 
 

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

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

Benelux, 30/06/2015, No. 1313247 בנלוקס, 30/06/2015, מספר 1313247

Class: 28 סוג: 28

Class: 30 סוג: 30

ט"ו שבט תשע"ח - 58631/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange.

 Owners

Name: Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Address: Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg

(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: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 58731/01/2018



Trade Mark No. 285194 מספר סימן

Application Date 27/10/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1297788 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Silver and amber.

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

 Owners

Name: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG

Address: Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, 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, 16/06/2015, No. 30 2015 043 349 גרמניה, 16/06/2015, מספר 349 043 2015 30

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 58831/01/2018



Trade Mark No. 285199 מספר סימן

Application Date 31/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0886993 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Polyurethane; unprocessed polyurethane resins; 
unprocessed polyurethane; Low Density 
Polyethylene (LDPE); Linear Low Density 
Polyetylene (LLDPE); Linear Low and Very Low 
Density Polyethylene (LLDPE – VLDPE – ULDPE); 
rotomoulding polyethylene; Ethylene Vinyl Acetate 
(EVA); Polyethylene HDPE for injection molding; 
polystyrene impact-resistant; polystyrene crystal 
clear; styrene acrylonitrile copolymer; homopolymers 
for pharmaceutical applications; impact copolymers; 
random copolymers; metallocene homopolymers; 
ABS (acrylonitrile butadiene styrene) transparents for 
injection molding and extrusion; PC (Polycarbonate); 
unprocessed polycarbonate resins; PC/ABS, PC/ASA 
(aminosalicyclic acid) compounds and alloys; PBT 
(Polybutylene Terephthalate) compounds and alloys; 
unprocessed polyamide resins; PA (polyamides) 6.6 
and 6.6/6 compounds and alloys; PP (polyplast) 
compounds; ABS compounds; POM (Polycyclic 
organic matter) copolymer and compounds; general-
purpose polycarbonate crystal compliant with Food 
and Drug Administration and UVA stabilized, for films 
and compounds; flame retardant; unprocessed 
thermoplastic resins; acrylic resins, unprocessed; 
epoxy resins, unprocessed; synthetic resins, 
unprocessed; tanning substances; adhesives used in 
industry; mercury; antimony; detergents for use in 
manufacturing processes; silicone surfactants for 
industrial purposes; cationic surfactants for use in 
manufacture; water treatment chemicals; chemicals 
for the manufacture of paints; solvents for paints, 
varnishes and lacquers.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; communication consultancy 
(marketing); merchandising; business information; 
commercial prospecting for third parties; research for 
business purposes; commercial intermediary 
services; data entry and processing services; 
distribution of advertising and promotional material, 
namely advertising mailings, prospectuses, catalogs, 
invitations, sales promotion for others; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
computer file management; systemization of data in 
central files; rental of address files; import-export 
agencies; marketing research regarding new 
products for third parties; order taking for third 
parties; administrative inventory management.

ט"ו שבט תשע"ח - 58931/01/2018



 Owners

Name: Snetor

Address: 11 avenue Dubonnet, F-92400 Courbevoie, 
France

ט"ו שבט תשע"ח - 59031/01/2018



Trade Mark No. 285211 מספר סימן

Application Date 24/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

semiconductor components, integrated circuits, 
semiconductor chips, semiconductor chip sets, circuit 
board assemblies, computer components, electronic 
components; all the aforesaid goods being for 
communications; control software, interface software 
and communications software; semiconductor 
component layouts in electronic form; 
telecommunications apparatus, instruments, 
equipment and installations; computers, computer 
peripherals, electrical and electronic apparatus and 
instruments, computer networking and computer 
configuration systems, all being for use with 
telecommunications apparatus, instruments and 
equipment; telecommunications multiplexes, 
networks, and switchboards; modems; telephones; 
telephone aerials and aerial installation components; 
telephone receivers and recorders; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; navigation and location 
apparatus and instruments; electronic and computer 
apparatus and instruments for determining precise 
geographical locations of aircraft, marine vessels, 
land vehicles, human beings and animals; electronic 
and computer apparatus and instruments for 
surveying, mapping, tracking and navigation, 
including marine, aviation, land vehicle and human 
being and animal tracking and navigation; location 
sensors, software, receivers and transmitters; 
location systems software and hardware; parts and 
components for the aforesaid goods; data carriers 
pre-recorded with software as aforesaid; computer 
hardware and software for use in global positioning 
and wireless navigation and satellite 
communications; computer software for improving 
voice signal quality and the intelligibility of speech 
content used in voice interface systems, command 
and control systems, radio intercom systems; 
computer programs for encoding and decoding audio 
signals; electrical and electronic apparatus for 
processing, encoding and decoding signals, all 
included in class 9.

 חלקים למוליך למחצה, מעגלים משלבים, שביבים למוליך 
למחצה, ערכות למוליך למחצה, הרכבים למעגל  מודפס, 

חלקים למחשב, חלקים לאלקטרוניקה; כל המוצרים המוזכרים 
לעיל הם לשימוש בתקשורת; תוכנה  לבקרה, תוכנת ממשק 
ותוכנת תקשורת; מערכים של חלקי מוליך למחצה בצורה 
אלקטרונית; התקנים,  מכשירים, ציוד, והתקנות תקשורת; 
מחשבים, אביזרי מחשבים, התקנים ומכשירים חשמליים 
ואלקטרוניים,  רשות מחשב ומערכות תצורה למחשב, הכל 
לשימוש התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת; ריבוב, רשתות,  
ומרכזיות לתקשורת; מודמים; טלפונים; אנטנות טלפוניות 

וחלקים להתקנת אנטנות; שפופרות ומקליטים  לטלפון; חלקים 
ואביזרים לכל המוצרים המוזכרים לעיל; התקנים ומכשירים 
לניווט ומיקום; התקנים  ומכשירים אלקטרוניים ולמחשב עבור 
קביעת מקומות ג'יוגרפיות מדויקות של מטוסים, כלי שיט ימיים, 

כלי  רכב, בני אדם וחיות; התקנים ומכשירים אלקטרוניים 
ולמחשב עבור מדידה, מיפוי, מעקב וניווט, הכולל  מעקב וניווט 
של כלי שיט, מטוסים, ורכבים ובני אדם וחיות; חיישנים, תוכנה, 

קולטים ומעבירי מיקום; תוכנה  וחומרה למערכות מיקום; 
חלקים ומרכיבים עבור המוצרים המוזכרים לעיל; נשא נתונים 
שמוקלטים מראש  עם התוכנה המוזכרת לעיל; תוכנה וחומרה 
למחשב עבור שימוש במיקום גלובלי וניווט אלחוטי ותקשורת  
לווין; תוכנת מחשב לשיפור איכות איתות קול והמובנות של תוכן 
הדיבור שמשתמשים במערכות ממשק קול,  מערכות שליטה 
ובקרה, מערכות אינטרקום רדיו; תוכנות מחשב עבור קידוד 
ופענוח של איתות קוליות; התקן  חשמלי ואלקטרוני עבור 

עיבוד, קידוד ופענוח של איתות, הכל כלול בסוג 9                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

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

ט"ו שבט תשע"ח - 59131/01/2018



 Owners

Name: Qualcomm Technologies International, Ltd.

Address: Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, Churchill 
House, Cambridge Business Park,, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/11/2015, No. 014827406 האיחוד האירופי, 24/11/2015, מספר 014827406

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 59231/01/2018



Trade Mark No. 285237 מספר סימן

Application Date 26/05/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours as shown in the 
mark: Black, white, gray, red.

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן, אפור, אדום הנראים בסימן.

 Owners

Name: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

Address: 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 
(Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

System boards (mother cards); Computer 
motherboards; Computer hardware; Graphics cards; 
Sound cards, Network cards; Monitor screens; 
Computer monitors; Display screens; LCD monitors; 
Liquid crystal display screens; Computer display 
monitors; Touch panels; Network servers; Network 
routers; Computer network bridges; Network 
communication apparatus; Optical disk drives; DVD 
drives; sOptical discs containing computer software 
and programs used for computers, laptops, 
smartphones, computers tables, input and output 
computer devices  ; Network interface cards; Eye 
glasses; Eyeglass cases; Smartwatches; 
Smartphones; Connected bracelets (measuring 
instruments); Covers for smartphones; Cases for 
smartphones.  

לוחות מערכת (כרטיסי אם); לוחות אם למחשבים; חומרת 
מחשב; כרטיסים גראפיים; כרטיסי קול; כרטיסי רשת; מסכי 
מוניטור; מוניטורים למחשבים; מסכי תצוגה; מוניטורים אל סי 
די; מסכי תצוגה גביש נוזלי; מוניטורים לתצוגת מחשב; פנלי 

מגע; שרתי רשת; נתבי רשת; גשרים ברשת מחשבים; מכשירי 
תקשורת רשת; כונני תקליטור אופטיים; כונני די וי די; 

תקליטורים אופטיים המכילים תוכנות ותוכניות מחשב  לשימוש 
עבור מחשבים, מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, מחשבים 
שולחניים, התקני פלט וקלט של מחשבים ; כרטיסי ממשק 

רשת; משקפיים; נרתיקים למשקפיים; שעונים חכמים; טלפונים 
חכמים; צמידים מתחברים (כלי מדידה); כיסויים לטלפונים 

חכמים; נרתיקים לטלפונים חכמים.                                      
                                                                                    
                                                                                    

    

ט"ו שבט תשע"ח - 59331/01/2018



Trade Mark No. 285245 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297919 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; reagent paper for 
medical purposes; gauze for dressings; empty 
capsules for pharmaceuticals; eyepatches for 
medical purposes; menstruation bandages; 
menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; 
bandages for dressings; breast-nursing pads; cotton 
swabs for medical purposes; nutritional supplements; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic food adapted for medical purposes; food for 
babies; dietary supplements for animals.

Class: 9 סוג: 9

Test tubes; petri dishes; capillary tubes; testing 
apparatus not for medical purposes; measuring 
apparatus; thermometers, not for medical purposes; 
scales; computer hardware; computer software, 
recorded; electronic publications, downloadable; 
laboratory centrifuges; laboratory apparatus and 
instruments.

Class: 10 סוג: 10

Pacifiers for babies; supportive bandages; catgut; 
teats; ice bags for medical purposes; nursing 
appliances; finger guards [for medical purposes]; 
medical apparatus and instruments; syringes for 
medical purposes; needles for medical purposes; 
thermometers for medical purposes; catheters; 
medical guidewires; pumps for medical purposes; 
gloves for medical purposes; urinals [vessels]; bed 
pans; dental apparatus and instruments; veterinary 
apparatus and instruments; surgical apparatus and 
instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 59431/01/2018



 Owners

Name: TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION)

Address: 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0072, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

ט"ו שבט תשע"ח - 59531/01/2018



Trade Mark No. 285251 מספר סימן

Application Date 16/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297970 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and black.

 Owners

Name: U.K. Vegter Holding B.V.

Address: Nassaulaan 9, NL-4651 AA Steenbergen, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Preserved, frozen, dried and cooked fruits.

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.

ט"ו שבט תשע"ח - 59631/01/2018



Trade Mark No. 285256 מספר סימן

Application Date 05/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1298003 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, namely paints in aerosol containers;  
lacquers; anti-corrosive preparations, also in aerosol 
form;  paints (in aerosol containers);  paints (for 
automobiles in aerosol containers); dyes;  
undercoating for vehicle chassis; anti-rust 
preparations for preservation;  thinners for lacquers; 
paintings;  primers (in aerosol containers); 
undercoating for vehicle chassis;  enamels for 
painting; enamels (varnishes);  inks for leather (in 
aerosol containers);  fireproof paints;  distempers;  
fixatives for watercolors.

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet waters;  body deodorants; 
cosmetics, particularly face, body and hand creams, 
milks, lotions and gels;  tanning and after-sun milks, 
gels and oils (cosmetics);  make-up products;  gels, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
hair styling; hair sprays;  essential oils.

Class: 4 סוג: 4

Lubricating oils in aerosol containers (technical 
sprays); lubricating greases in aerosol containers 
(technical sprays).

Class: 5 סוג: 5

Veterinary and sanitary products; disinfectants;  
products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.

Class: 6 סוג: 6

Aerosol cans, metal aerosol containers sold empty, 
containers of metal.

ט"ו שבט תשע"ח - 59731/01/2018



Class: 7 סוג: 7

Mechanically operated devices for filling aerosol cans 
with gases, mechanical high-pressure pumps; 
portable, towed or automotive spraying units, sprays 
(machines), pumps (machine parts), spray nozzles, 
booms for spraying machines, engines (other than 
engines for land vehicles); painting machines, spray 
guns and pumps for applying paint, fillers and other 
thick products, industrial material and equipment for 
painting and varnishing workshops (namely 
pneumatic tools for painting, especially pneumatic 
spray guns); pneumatic tools for painting especially 
pneumatic spray guns, air compressors and parts of 
compressed-air installations, piston compressors, 
fixed workshop, mobile and portable compressors; 
painting workshop tools (machines) for pneumatic or 
hydraulic projection, or for electrostatic application of 
liquid paint or of powder or of equivalent products; 
surface coating apparatus and installations (machine 
parts); painting machines; distributors (machines) for 
liquid, powdery or fibrous materials; apparatus and 
installations for painting, powder coating, enameling, 
flocking, automatic electrostatic paint sprayers; 
automatic spray heads and automatic sprayers for 
paint for use in electrostatic enameling; collectors for 
powdery and fibrous products; distributing tanks for 
liquid (paint); product changing units (machine parts) 
for industrial paint installations (in liquid or powder 
form) or for flocking; spray guns for paints; paint 
spraying apparatus for spraying chemical 
preservatives, spray heads; sprayers, chemical 
vaporizers (machines) for industrial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and 
siylvicultural use; aerosols; sprayers, vaporizers 
(machines) for fireproof paints for interior and exterior 
walls, varnishes, lacquers, preservatives against rust, 
paints, preservatives against the deterioration of 
wood, dyes, printing paints, pigments, paint thinners; 
sprayers, vaporizers (machines) for deodorizing room 
sprays other than for personal use, air fresheners 
and deodorants other than for use on the body, 
preparations for eliminating odors, air-freshening 
preparations, air-purifying preparations, preparations 
for neutralizing odors, deodorants for laundry use; 
sprayers, vaporizers (machines) for food preparation, 
especially preserved frozen, dried and cooked, jellies, 
jams, compotes, milk and milk products, edible oils 
and fats; sprayers, vaporizers (machines) food 
preparations, especially sauces, salad dressings, 
spicy sauces, vegetable sauces, meat sauces, 
tomato sauce, vinaigrettes, ketchup sauces, coffee, 
tea, cocoa, sugar, preparations made from cereals, 
edible ices, honey, molasses, vinegar, sauces 
(condiments).

Class: 10 סוג: 10

Aerosol dispensers, for medical purposes, diagnostic 
apparatus for medical purposes, inhalers, medical 
apparatus and instruments, atomizers, vaporizers for 
medical purposes; atomizers, vaporizers for 
medicinal and health care preparations.

ט"ו שבט תשע"ח - 59831/01/2018



 Owners

Name: INOSPRAY

Address: Rue Ampère - Zone Industrielle, F-16440 
Nersac, 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

Class: 21 סוג: 21

Aerosol dispenser apparatus not for medical use; 
deodorizing apparatus for personal use, perfume 
sprayers and vaporizers; sprayers, air-freshener 
vaporizers, deodorants for personal use, perfumes, 
eau de parfum, eau de Cologne, toilet water, 
perfumery products, home fragrance products, 
products for perfuming linen, essential oils, cosmetic 
products and soaps;  plastic aerosol containers sold 
empty, plastic containers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/07/2015, No. 014350623 האיחוד האירופי, 10/07/2015, מספר 014350623

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: 10 סוג: 10

Class: 21 סוג: 21
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Trade Mark No. 285276 מספר סימן

Application Date 11/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1298198 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical generators using solar cells, wind energy or 
other renewable resources; power generators; engine 
driven generators; current generators; alternators.

Class: 9 סוג: 9

Information technology equipment; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating, monitoring, measuring, 
signaling and controlling temperatures and 
information for the storage and transport of sensitive 
medical, pharmaceutical and laboratory items such 
as vaccines, blood and blood components, 
temperature-sensitive pharmaceuticals, tissues, 
biological samples, DNAs, cells, organs and food and 
beverages; electric sensors; optical and electro-
optical sensors; sensors for the determination of 
temperatures, positions and distances; battery 
charging equipment; computer software relating to 
the storage, management, transport and logistics of 
medical, pharmaceutical and laboratory items; 
application software relating to the storage, 
management, transport and logistics of medical, 
pharmaceutical and laboratory items; biological 
safety cabinets; radio-frequency identification (RFID) 
tags, readers and systems; apparatus and 
instruments for tele- and radio-communication 
systems and data processing; converters and 
inverters for electrical energy; centrifuges for 
laboratory use: incubators for laboratory items such 
as vaccines, blood and blood components, 
temperature-sensitive pharmaceuticals, tissues, 
biological samples, DNAs, cells, organs and for 
temperature sensitive goods including food and 
beverages.

ט"ו שבט תשע"ח - 60031/01/2018



Class: 10 סוג: 10

Active and passive transport boxes for medical 
purposes; incubators for temperature sensitive 
medical, pharmaceutical and laboratory items such 
as vaccines, blood and blood components, 
temperature-sensitive pharmaceuticals, tissues, 
biological samples, DNAs, cells, organs; safety 
cabinets for medical purposes; platelet agitators for 
medical purposes.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, ventilating and air conditioning 
and purification equipment; cool boxes (electric-); 
portable active and passive cold boxes (electric-); 
electric refrigerators; freezers (electric-); lamps; fans; 
ice machines and apparatus; refrigerators, freezers 
and ultralow freezers, particularly for medical 
purposes.

Class: 21 סוג: 21

Containers for food and beverages; heat retaining 
containers for food; cool boxes; portable active and 
passive cold boxes.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance services, 
especially of electrical generators, compressors, 
sensors and apparatus for refrigerating and freezing, 
safety cabinets, platelet agitators and incubators.

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

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

European Union, 22/05/2015, No. 014109219 האיחוד האירופי, 22/05/2015, מספר 014109219

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 37 סוג: 37
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: B Medical Systems S.à r.l.

Address: 17, op der Hei, L-9809 Hosingen, Luxembourg

(Luxembourg Limited Liability Company)

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
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Trade Mark No. 285302 מספר סימן

Application Date 29/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for advertising and marketing 
purposes; software for manual and for automatic 
placement, display and analysis of advertisement 
campaigns on the internet, software for automatically 
generating insights concerning online campaigns and 
reporting of insights and results; software for the 
control of online marketing campaigns and viewability 
of campaign performance via user-interface 
dashboard; software for optimization and machine 
learning of display and transmission of 
advertisements on the internet; computer based 
technology for monitoring, searching and retrieving 
information on websites, mobile phone networks and 
digital content; software for creating, tracking and 
managing creative advertising and marketing 
strategies in the nature of computer advertisement 
banners; computer programs for displaying 
advertisements on electronic communication 
networks in response to characteristics of users with 
access to electronic communication networks; 
computer programs for statistics and audience rating 
for advertising and marketing purposes; software for 
accessing and analyzing data, launching, services 
and optimizing advertising campaigns and evaluating 
advertising campaigns.

תוכנת מחשב למטרות פרסום ושיווק; תוכנה למיקום, הצגה 
וניתזת, ידניים ואוטומטים, של קמפיינים פרסומיים באינטרנט; 
תוכנה להפקה אוטומטית של תובנות בנוגע לקמפיינים אונליין 
ודיווח לגבי תובנות ותוצאות; תוכנה לשליטה בקמפיינים און ל״ן 

וצפייה בביצועי הקמפיינים מתוך ממשק משתמש; תוכנה 
לאופטימיזציה ולמידה חישובית של תצוגה והעברת נתונים של 
פרסום באינטרנט; טכנולוגיה מבוססת מחשב לניטור, חיפוש 
ואחזור מידע על אתרי אינטרנט, רשתות סלולריות ותוכן 
דיגיטלי; תוכנה ליצירת, מעקב וניהול פרסום יצירתי 

ואסטרטגיות שיווק מסוג כרזות פרסום באינטרנט (באנרים); 
תוכנות מחשב להצגת פרסומות ברשתות תקשורת אלקטרוניות 

כתגובה להתנהגויות של משתמשים עם גישה לרשתות 
תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב לסטטיסטיקות ולדירוג 
קהל למטרות פרסום ושיווק; תוכנה לגישה וניתוח של מידע, 
השקה, שירות ואופטימיזציה של קמפיינים פרסומיים והערכה 
של קמפיינים פרסומיים.                                                     
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Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services for others over 
the Internet and via mobile phone networks; services 
for manual and for automatic placement and analysis 
of advertisement campaigns on the internet, 
promotional services of content and advertising via 
SMS and push notifications; services for optimization 
and machine learning of display and transmission of 
advertisements on the internet; Advertising services, 
namely, providing demographic, behavioral, 
psychographic and general audience information, 
customer information and segment information for 
use in creating, evaluating, and optimizing 
advertising campaigns; business consultation in the 
fields of digital marketing services, Analysis of 
advertising response; automatic reporting services of 
advertising and marketing campaign performance 
results; Dissemination of advertising for others via 
the Internet; Providing media buying advice based on 
computerized and personal analysis, namely, 
analysis and advising the client how much media 
time should be purchased, the kind of media that 
should be utilized, the target audience of the 
purchased media and at what times the client should 
be purchasing advertising; Advertising services using 
Online and electronic ad banners; computer file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; consultancy for 
optimizing the visibility of commercial and non-
commercial Internet sites via advertising; targeted 
advertising and marketing services; market research 
related to advertising; providing commercial 
information about access to advertising space; 
development and structuring of advertising, 
campaigns; Advertising services using banners and 
commercials for others.

פרסום וקידום שיחתים בעבור אחרים באינטרנט וברשתות 
סלולריות; שירותים למיקום וניתוח, ידניים ואוטומטיים, של 

קמפיינים פרסומיים באינטרנט, שירותי קידום מכירות של תוכן 
ופרסום דרך מסרונים והודעות והתראות ; שירותים 

לאופטימיזציה ולמידה חישובית של תצוגה והעברת נתונים של 
פרסום באינטרנט; שירותי פרסום, כלומר, מתן מידע דמוגרפי, 
התנהגותי, פסיכוגרפ׳ וכללי לגבי קהל, מידע לקוחות ומידע 
מפולח לשימוש ביצירה, הערכה ואופטימיזציה של קמפיינים 
פרסומיים; ייעוץ עסקי בתחומי שירות׳ שיווק דיגיטליים, ניתוח 
של תגובה לפרסום; שיחתי דיווח אוטומטיים של תוצאות ביצועי 

קמפיינים פרסומיים ושיווקיים; הפצת פרסומיים לאחרים 
באמצעות האינטרנט; מתן ייעוץ בנושא רכישת מדיה המבוסס 
על ניתוח ממוחשב ואנושי, כלומר, ניתוח ונתינת עצה ללקוח 

באשר לכמה זמן־מדיה יש לרכוש, באיזה סוג מדיה להשתמש, 
קהל היעד של המדיה שנרכשה ומת׳ הלקוח צריך לקנות 
פרסומות; שיחתי פרסום באמצעות מודעות(באנרים) 

אלקטרוניות ומקוונות מכל הסוגים וקישורי טקסט; ניהול קבצי 
מחשב; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; "עוץ 
לאופטימיזציה של הנראות של אתרים מסחריים ולא מסחריים 
בעזרת פרסום; שיחתי פרסום ושיווק ממוקדים; מחקרי שוק 
הקשורים לפרסום; הספקת מידע מסחרי לגבי גישה לשטח 
פרסומי; פיתוח ובנייה של פרסומות וקמפיינים; שיחתי פרסום 
באמצעות אספקת מודעות (באנרים) ופרסומות לאחרים.    .     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Online and mobile marketing software as a service 
(SAAS) featuring computer software platforms for 
others that manually and automatically selects digital 
media from digital media inventory and identifies 
advertising opportunities for others in the field of 
advertising and promoting the goods and services of 
others; Providing technological services for 
automation of advertisement and digital content 
promotion for others using un-downloadable 
computer software; Review, research and analysis 
services of digital advertisement; Advising and 
providing services relating to the design and 
development of products and services of others.

תוכנה כשיחת אונליין ושיווק סלולר׳, המציעה פלטפורמות 
לתוכנות מחשב לאחרים שבוחרים בצורה ידנית !אוטומטית 
מדיה דיגיטלית מתוך מאגר מדיה דיגיטלית ומזהה הזדמנויות 

פרסום עבור אחרים בתחום של פרסום וקידום המוצרים 
והשירותים של אחרים; אספקת שיחתים טכנולוגיים לאוטומציה 
של פרסום וקידום תכנים דיגיטליים עבור אחרים באמצעות 
תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה; שיחתי סקירה מחקר 
וניתוח של פעילות פרסום דיגיטלית ומתן המלצות ושירותים 

בקשר עם עיצוב ופיתוח של מוצרים ושירותים של אחרים.      .  
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Ownersבעלים

Name: ADGORITHMS LTD שם: אדגוריתמס בע"מ 

Address: Lincoln 20, P.O.B. 6682, Tel Aviv - Yafo, 
6106602, Israel

כתובת : לינקולן 20, ת.ד. 6682, תל אביב, 6106602, 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
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Trade Mark No. 285303 מספר סימן

Application Date 29/05/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for advertising and marketing 
purposes; software for manual and for automatic 
placement, display and analysis of advertisement 
campaigns on the internet, software for automatically 
generating insights concerning online campaigns and 
reporting of insights and results; software for the 
control of online marketing campaigns and viewability 
of campaign performance via user-interface 
dashboard; software for optimization and machine 
learning of display and transmission of 
advertisements on the internet; computer based 
technology for monitoring, searching and retrieving 
information on websites, mobile phone networks and 
digital content; software for creating, tracking and 
managing creative advertising and marketing 
strategies in the nature of computer advertisement 
banners; computer programs for displaying 
advertisements on electronic communication 
networks in response to characteristics of users with 
access to electronic communication networks; 
computer programs for statistics and audience rating 
for advertising and marketing purposes; software for 
accessing and analyzing data, launching, services 
and optimizing advertising campaigns and evaluating 
advertising campaigns.

תוכנת מחשב למטרות פרסום ושיווק; תוכנה למיקום, הצגה 
וניתזת, ידניים ואוטומטים, של קמפיינים פרסומיים באינטרנט; 
תוכנה להפקה אוטומטית של תובנות בנוגע לקמפיינים אונליין 
ודיווח לגבי תובנות ותוצאות; תוכנה לשליטה בקמפיינים און ליין 

 וצפייה בביצועי הקמפיינים מתוך ממשק משתמש; תוכנה 
לאופטימיזציה ולמידה חישובית של תצוגה והעברת נתונים של 
פרסום באינטרנט; טכנולוגיה מבוססת מחשב לניטור, חיפוש 
ואחזור מידע על אתרי אינטרנט, רשתות סלולריות ותוכן 
דיגיטלי; תוכנה ליצירת, מעקב וניהול פרסום יצירתי 

ואסטרטגיות שיווק מסוג כרזות פרסום באינטרנט (באנרים); 
תוכנות מחשב להצגת פרסומות ברשתות תקשורת אלקטרוניות 

כתגובה להתנהגויות של משתמשים עם גישה לרשתות 
תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב לסטטיסטיקות ולדירוג 
קהל למטרות פרסום ושיווק; תוכנה לגישה וניתוח של מידע, 
השקה, שירות ואופטימיזציה של קמפיינים פרסומיים והערכה 
של קמפיינים פרסומיים.                                                     
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Class: 35 סוג: 35

.Advertising and promotional services for others over 
the Internet and via mobile phone networks; services 
for manual and for automatic placement and analysis 
of advertisement campaigns on the internet, 
promotional services of content and advertising via 
SMS and push notifications; services for optimization 
and machine learning of display and transmission of 
advertisements on the internet; Advertising services, 
namely, providing demographic, behavioral, 
psychographic and general audience information, 
customer information and segment information for 
use in creating, evaluating, and optimizing 
advertising campaigns; business consultation in the 
fields of digital marketing services, Analysis of 
advertising response; automatic reporting services of 
advertising and marketing campaign performance 
results; Dissemination of advertising for others via 
the Internet; Providing media buying advice based on 
computerized and personal analysis, namely, 
analysis and advising the client how much media 
time should be purchased, the kind of media that 
should be utilized, the target audience of the 
purchased media and at what times the client should 
be purchasing advertising; Advertising services using 
Online and electronic ad banners; computer file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; consultancy for 
optimizing the visibility of commercial and non-
commercial Internet sites via advertising; targeted 
advertising and marketing services; market research 
related to advertising; providing commercial 
information about access to advertising space; 
development and structuring of advertising, 
campaigns; Advertising services using banners and 
commercials for others.

פרסום וקידום שיחתים בעבור אחרים באינטרנט וברשתות 
סלולריות; שירותים למיקום וניתוח, ידניים ואוטומטיים, של 

קמפיינים פרסומיים באינטרנט, שירותי קידום מכירות של תוכן 
ופרסום דרך מסרונים והודעות והתראות ; שירותים 

לאופטימיזציה ולמידה חישובית של תצוגה והעברת נתונים של 
פרסום באינטרנט; שירותי פרסום, כלומר, מתן מידע דמוגרפי, 
התנהגותי, פסיכוגרפ׳ וכללי לגבי קהל, מידע לקוחות ומידע 
מפולח לשימוש ביצירה, הערכה ואופטימיזציה של קמפיינים 
פרסומיים; ייעוץ עסקי בתחומי שירות׳ שיווק דיגיטליים, ניתוח 
של תגובה לפרסום; שיחתי דיווח אוטומטיים של תוצאות ביצועי 

קמפיינים פרסומיים ושיווקיים; הפצת פרסומיים לאחרים 
באמצעות האינטרנט; מתן ייעוץ בנושא רכישת מדיה המבוסס 
על ניתוח ממוחשב ואנושי, כלומר, ניתוח ונתינת עצה ללקוח 

באשר לכמה זמן־מדיה יש לרכוש, באיזה סוג מדיה להשתמש, 
קהל היעד של המדיה שנרכשה ומת׳ הלקוח צריך לקנות 
פרסומות; שיחתי פרסום באמצעות מודעות(באנרים) 

אלקטרוניות ומקוונות מכל הסוגים וקישורי טקסט; ניהול קבצי 
מחשב; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; "עוץ 
לאופטימיזציה של הנראות של אתרים מסחריים ולא מסחריים 
בעזרת פרסום; שיחתי פרסום ושיווק ממוקדים; מחקרי שוק 
הקשורים לפרסום; הספקת מידע מסחרי לגבי גישה לשטח 
פרסומי; פיתוח ובנייה של פרסומות וקמפיינים; שיחתי פרסום 
באמצעות אספקת מודעות (באנרים) ופרסומות לאחרים.          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 42 סוג: 42

Online and mobile marketing software as a service 
(SAAS) featuring computer software platforms for 
others that manually and automatically selects digital 
media from digital media inventory and identifies 
advertising opportunities for others in the field of 
advertising and promoting the goods and services of 
others; Providing technological services for 
automation of advertisement and digital content 
promotion for others using un-downloadable 
computer software; Review, research and analysis 
services of digital advertisement; Advising and 
providing services relating to the design and 
development of products and services of others.

תוכנה כשיחת אונליין ושיווק סלולר׳, המציעה פלטפורמות 
לתוכנות מחשב לאחרים שבוחרים בצורה ידנית !אוטומטית 
מדיה דיגיטלית מתוך מאגר מדיה דיגיטלית ומזהה הזדמנויות 

פרסום עבור אחרים בתחום של פרסום וקידום המוצרים 
והשירותים של אחרים; אספקת שיחתים טכנולוגיים לאוטומציה 
של פרסום וקידום תכנים דיגיטליים עבור אחרים באמצעות 
תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה; שיחתי סקירה מחקר 
וניתוח של פעילות פרסום דיגיטלית ומתן המלצות ושירותים 

בקשר עם עיצוב ופיתוח של מוצרים ושירותים של אחרים.      .  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ו שבט תשע"ח - 60731/01/2018



Ownersבעלים

Name: ADGORITHMS LTD שם: אדגוריתמס בע"מ 

Address: Lincoln 20, P.O.B. 6682, Tel Aviv - Yafo, 
6106602, Israel

כתובת : לינקולן 20, ת.ד. 6682, תל אביב, 6106602, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 60831/01/2018



MANKAI

Trade Mark No. 285343 מספר סימן

Application Date 31/05/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1323677 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Proteins for use in the manufacture of food 
supplements; vitamins for use in the manufacture of 
food supplements; antioxidants for use in the 
manufacture of food supplements

חלבונים לשימוש בייצור תוספי מזון; ויטמינים לשימוש בייצור 
תוספי מזון; נוגדי חמצון לשימוש בייצור תוספי מזון.                
                                                                                    

                                    

Class: 5 סוג: 5

Dietetic food being substances adapted for medical 
or veterinary use, namely, natural protein based 
substance; food for babies; dietary supplements for 
humans and animals.

מזון דיאטטי המורכב מחומרים המותאמים לשימוש רפואי או 
וטרינרי, דהיינו חומר טבעי המבוסס על חלבונים; מזון 

לתינוקות; תוספי תזונה עבור בני אדם ובעלי חיים.                  
                              

Class: 29 סוג: 29

Dried vegetables and fruits, cooked vegetables and 
fruits, preserved vegetables and fruits; frozen 
vegetables and fruits; milk and milk products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
edible oils and fats; meat, fish, poultry and game, not 
live; meat extracts; jellies, jams, compotes

ירקות ופירות יבשים, ירקות מבושלים ופירות, ירקות משומרים 
ופירות; ירקות ופירות קפואים; חלב ומוצרי חלב למעט גלידה, 
חלב קרח ויוגורט קפוא; שמנים ושומנים למאכל; בשר, דגים, 
עופות ובשר, לא חיים;  תמציות בשר; ריבות, ריבות, לפתנים   
                                                                                    

                                                              

Class: 30 סוג: 30

 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee which are 
protein-enriched; beverages with coffee, cocoa, 
chocolate or tea base; rice; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals, namely, bread 
and pasta mixes, waffles, pancakes, crepes, biscuits, 
tarts, cakes, sandwich wraps, muffins and griddle 
cake sandwiches which are protein-enriched; bread, 
pastries and confectionery made of sugar, which are 
protein-enriched; edible ices, including ice cream and 
frozen yogurt which are protein-enriched; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces used as condiments which are 
protein-enriched; spices; ice; cereal based foodstuffs 
of plant origin prepared for consumption or 
conservation, namely, processed cereal-based food 
to be used as a breakfast food, snack food or 
ingredient for making other foods; seasonings spices, 
plant and herb extracts and flavourings, other than 
essential oils, intended for the improvement of the 
flavour of food; cereals prepared for human 
consumption, namely, processed cereals; oat flakes 
and flakes made of other cereals

קפה, תה, קקאו וקפה מלאכותי אשר מועשר בחלבון; משקאות 
מבוססי קפה, קקאו, שוקולד או תה; אורז;  טפיוקה וסגו; קמח 

ותכשירים מבוססי דגנים, דהיינו לחם, תערובות פסטה, 
ואפלים, פנקייקס, רפים,  ביסקוויטים, ציפוי כריכים, מאפינס 
וכריכים ועוגות אפויים, אשר מועשרים חלבון; לחם, מאפים 
וממתקים  העשויים מסוכר, אשר מועשרים בחלבון; קרחונים 
למאכל, כולל גלידה ויוגורט קפוא אשר מועשרים בחלבון;  

סוכר, דבש, דבשת; שמרים, אבקת אפייה; מלח; חַרדָל; חומץ, 
רטבים המשמשים כתבלינים אשר מועשרים

בחלבון; תבלינים; קֶרַח; מוצרי מזון ממקור צמחי המבוססים על 
דגנים, לצריכה או לשימור, דהיינו, מזון מעובד המבוסס על 

דגנים, המשמש כאוכל לארוחת בוקר, לארוחה קלה או למרכיב 
אחר להכנת מזונות אחרים; תבליני תיבול, תמציות צמחים 

ותבלינים, חוץ משמנים אתריים, המיועדים לשיפור טעמי המזון; 
דגנים  מוכנים  למאכל אדם, דהיינו דגנים מעובדים; שיבולת 
שועל ושיבולת העשויה מדגנים אחרים                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely, raw and unprocessed grains and seeds for 
agricultural purposes; fresh fruits and vegetables; 
fresh vegetables, natural plants and flowers; live 
animals; foodstuffs for animals; malt for brewing and 
distilling

מוצרים חקלאות, גינון וייעור, דהיינו, דגנים וזרעים חיים לא 
מעובדים למטרות חקלאיות; פירות וירקות טריים;  ירקות 

טריים, צמחים ופרחים טבעיים; בעלי חיים חיים; מצרכי מזון 
לבעלי חיים; לתת לבישול וזיקוק.                                         
                                                                                    

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 60931/01/2018



Ownersבעלים

Name: HINO-MAN LTD. שם: הינו-מן בע"מ

Address: Haplada 3 St., Or Yehuda, 6021803, Israel כתובת : הפלדה 3, אור יהודה, 6021803, ישראל

חברה פרטית

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

ט"ו שבט תשע"ח - 61031/01/2018



Lip Artist

Trade Mark No. 285353 מספר סימן

Application Date 01/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetics. תמרוקים; תמרוקים דקורטיביים.         

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

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

Spain, 03/12/2015, No. 3589841 ספרד, 03/12/2015, מספר 3589841

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 61131/01/2018



Trade Mark No. 285386 מספר סימן

Application Date 01/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1298359 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; software for railroad and mobility 
operating and management systems, for reservations 
and seat allocations, for railroad and mobility 
schedules, for railroad and mobility design and 
operating simulation; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
computer applications software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, 
namely, software for railroad and mobility operating 
and management systems, for reservations and seat 
allocations, for railroad and mobility schedules, for 
railroad design and operating simulation; apparatus 
and instruments for data communications, satellite 
communications and telecommunications; apparatus 
and instruments for monitoring of telecommunication 
networks and data communication networks; 
telephones and other portable electronic devices for 
inscribing, receiving, collecting,recording, displaying, 
reading, organizing, transmission, editing, sharing, 
manipulating, and reviewing data, texts, maps, sound 
and images; tablets; touch screens; electronic 
agendas; e-book readers; digital picture frames; 
photographic cameras; camcorders; connected 
portable devices, namely, computer devices to be 
worn on or in the body of end user or to be integrated 
to clothing, footwear, headgear, bags, textile, fabrics, 
tissue paper and to articles and materials and 
portable accessories of all kinds for mobile use in 
computing, scanning, detecting, recording, 
displaying, monitoring, information processing, 
remote controlling, programming, forecasting, 
connection to computer networks and for 
telecommunication; mobile computer devices; smart 
watches; devices with capability of being connected 
to computer networks; batteries; chargers; printers; 
apparatus, devices and equipment GPS (global 
positioning system); navigation apparatus for 
vehicles (on-board computers); navigational 
instruments; satellite navigation apparatus; apparatus 
and software for GPS navigation systems and 
mapping systems; chips; microprocessors; semi-
conductors; memory cards or integrated circuit cards; 
printed circuit boards; remote control apparatus; 
downloadable music and image files; software, 
computer hardware and mobile computer devices for 
monitoring, controlling and remote controlling of 
vehicles and vehicle parameters, furniture and 
household appliances, energy management systems, 
home automation systems, security systems, 
equipment for home entertainment and audio/video 
and equipment relating to fitness and telehealth; 
equipment and devices for communication between 

ט"ו שבט תשע"ח - 61231/01/2018



machines; game software; software and hardware for 
providing consultancy relating to transport, travel and 
tourism and for providing information relating to 
location of amusement facilities, local educational 
institutions, hotels, signposting outlets, museums, 
public transportation, traffic, parking, weather, price 
comparison, shopping, advertising, health and 
fitness, employment, cultural activities and events, 
points of interest, sports events, food and beverage; 
location tracking apparatus; software applications 
and computer hardware enabling the user to obtain 
location-based information; software and computer 
hardware for providing information on health, fitness 
and well-being; downloadable software in the nature 
of a mobile application for displaying and sharing a 
user location and for researching, locating, and 
interacting with other users; software and computer 
hardware for online payments of the aforesaid 
products.
Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, trains, buses, taxis, automobiles, boats, 
airplanes; vehicles for locomotion on rails; rail 
vehicles; railway rolling stock; trains (rolling stock for 
railways); locomotives; engines; wagon cars; blocks 
of cars or wagons; coach compartments for railways; 
sleeper cars; dining cars; bar coaches; lounge cars; 
sanitary cars; handling carts; trolleys, carts and 
trucks for baggage and parcels; two-wheeled trolleys; 
trolleys; bicycles.

Class: 35 סוג: 35

Business management assistance;  business 
management; advice regarding business information 
or inquiries; company audits (commercial analyses); 
personnel management consultancy; advice and 
assistance in the fields of organization, logistics, staff 
working hours (advice in the field of staff 
management);  business information provision; 
professional business consultancy;  accounting; 
expertise in business affairs;  economic forecasting; 
information providing (information) and consultancy 
for leaders in commercial transactions; business 
operation for others; business information;  marketing 
services;  opinion research; advisory and consultancy 
services relating to business; commercial 
administration;  compilation of information; 
systematization of data in a central file;  collection of 
information into computer databases; computerized 
file management;  advertising;  rental of advertising 
space, material and time;  publishing of advertising 
work, document reproduction;  services for promoting 
goods and/or services; organization of promotion and 
advertising activities; distribution of advertising 
material (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); dissemination of advertisements; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes;  rental of advertising material; 
market research, compilation of statistical 
information, advertising billing;  public relations;  
subscription services and organizing promotional 
activities and advertising with a view to developing 
customer loyalty for transport and/or travel;  capture, 
collection, processing of data.

ט"ו שבט תשע"ח - 61331/01/2018



Class: 36 סוג: 36

Financial affairs;  financial advice and information; 
monetary affairs;  financial management; financing 
services; financial analysis;  raising or investing 
capital; financial consultancy;  financial evaluation 
(insurance, banking, real estate);  fund investment;  
production of financing; financial sponsorship;  
services for research and collection of funds for the 
financing of companies;  fund management;  issuing 
of transport documents (financial affairs);  issuing of 
documents offering access to premises for 
exhibitions (financial affairs);  electronic wallet 
services;  services for issuing and redeeming 
transport and travelers' checks and cards used as 
means of payment; issuing and services of payment, 
credit and cash withdrawal cards (these cards may 
be smart, magnetic stripe, magnetic or memory 
cards);  payment card services provided via 
identification devices;  electronic payment processing 
services;  services for authorizing and settling 
financial transactions;  payment verification services;  
electronic payment services;  travel insurance 
services;  advisory services for all the aforesaid 
services;  financial sponsorship;  information on 
reimbursement of travel vouchers.

ט"ו שבט תשע"ח - 61431/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Providing access and rental of access time to an 
online database; provision of access to chat lines via 
any communication network, especially the Internet; 
telecommunications; electronic distribution of 
information on or via national or global computer 
networks, wireless communication networks, global 
computer networks and other electronic 
communications networks; interactive communication 
services, electronic messaging especially via the 
Internet, intranet and extranet; radio, telegraph, 
telephone and data communication and 
communications by all remote computing means via 
radiotelephony, via interactive videography, by 
electronic and/or digital equipment; transmission and 
dissemination of photographs, dispatches, images, 
messages, data, sound, songs, music, games, 
videos, information via computer terminals, via cable, 
the Internet, data communication media and any 
other means of telecommunications; radio 
broadcasting; rental of access time to a database 
server center; providing user access to computer 
networks, including point of sale networks and 
automatic distribution machines; communication by 
computer terminals; electronic transmission and 
exchange of information and data by computer 
terminals; services for consulting data on the Internet 
(telecommunications); services for the transmission 
by means of data communication of information 
accessible via access codes; exchanging 
computerized information and documents; 
transmission and dissemination of images, 
messages, information, commercial data via the 
Internet, via computer terminals, via fiber-optic 
networks, cable, via satellite, via radio relay, via 
computer communication means, via Internet-type 
communication networks and any other 
telecommunication means; electronic messaging 
services; information relating to telecommunications; 
provision of access to database server centers; data 
transmission network services; on-line information 
services, namely providing on-line access to 
publications in the form of reports, indexes, reference 
materials, brochures, newsletters, leaflets, 
newspapers, pamphlets, booklets, leaflets, 
postcards, newspapers and magazines supplements, 
commercial and professional magazines and books 
in the field of transport; broadcasting in the field of 
transport, business, news, current events, sports, 
entertainment.

ט"ו שבט תשע"ח - 61531/01/2018



Class: 39 סוג: 39

Transport; road and rail transport; transport of 
persons, luggage and goods, particularly by train and 
bus; transport and travel arrangement; assistance 
with the organization of transport and travel; transport 
of pets; transport of parcels; railway transport; 
collection, pick-up, warehousing, forwarding and 
delivery of merchandise, luggage and parcels; freight 
loading and unloading; issuing of travel tickets; 
issuing of transport documents; travel reservation; 
reservation and rental, including on-line, of seats for 
travel and on means of transport, especially on 
trains; reservation of transport documents; 
information on services for the reservation, issuance, 
withdrawal, exchange of tickets for travel; information 
on transport and travel, rates and timetables of road 
and rail transport; providing information regarding 
facilities and services in train stations; traffic 
information; all the aforesaid information services can 
be provided by any means of communication, 
including by telephone or electronic means, including 
the Internet; rental of parking spaces and areas, 
garages; lending and rental of vehicles, railway cars, 
carriages (railway), trucks, vans, motor cars, 
motorcycles and bicycles; freight forwarding services; 
freight forwarding; packaging, wrapping and packing 
of merchandise, goods and parcels; parking of 
vehicles; travel organization provided by a travel 
agent; transport and travel arrangement, including by 
rail; organization of excursions; arranging of tours 
and sightseeing; escorting of travelers; chauffeur 
services; taxi services.

ט"ו שבט תשע"ח - 61631/01/2018



Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
research and design services in the field of transport 
and connected transport vehicles; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computers and software; scientific and technological 
services for research, analysis, planning, 
development, assistance, technical troubleshooting 
and support in the field of devices, equipment, 
systems, networks, telecommunications software and 
solutions; design, engineering and development of 
equipment, devices, systems, networks, solutions 
and telecommunications software; scientific and 
technological services for research, analysis, 
development, assistance, technical troubleshooting 
and support in the field of artificial intelligence, nano 
materials, sensors, information technologies, geo-
location, computer hardware, computer software, 
information technology, audio technology, video 
technology and imaging, radio technology, portable 
computing devices, three-dimensional surface 
printing, automation, connected furniture, connected 
vehicles, connected clothing, mobile, connected 
consumer products, systems between machines; 
cloud computing; hosting of servers; software as a 
service [SaaS] services featuring software for use in 
the field of transport, mobility and fund management; 
engineering services; mapping services [geography]; 
cartography services; map design services; creation 
of online information directories, sites and other 
resources accessible on global computer networks 
for others; technical digital imaging services; hosting 
sites on the Internet; research and development of 
new products for others especially in the field of 
transport and connected objects; technical project 
study; calculation, analysis, retrieval and organization 
of data (electronic storage); information and advisory 
services in all the aforesaid fields.

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

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

France, 12/11/2015, No. 15/4225274 צרפת, 12/11/2015, מספר 15/4225274

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 61731/01/2018



 Owners

Name: SNCF Mobilités

Address: 2 Place aux Etoiles, F-93200 SAINT-DENIS, 
France

(FRANCE Etablissement Public à caractère industriel et 
commercial   (EPIC))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 61831/01/2018



Trade Mark No. 285389 מספר סימן

Application Date 15/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1298388 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software; for use in protecting computer databases, 
operating programs and application programs against 
unauthorized infiltration and corruption software for 
data protection; antivirus software; security software; 
privacy protection software; software for diagnostics 
and troubleshooting; packaged software (software 
packages) for use in protecting computer databases, 
operating programs and application programs against 
unauthorized
infiltration and corruption: software applications for 
use in protecting computer databases, operating 
programs and application programs
against unauthorized infiltration and corruption; 
application software for cloud computing services; 
software development tools; apparatus and 
instruments for data processing and accessories 
(electrical and mechanical); computers; computer 
components and parts; peripherals adapted for use 
with computers; electronic publications, 
downloadable.

Class: 42 סוג: 42

Software creation; software design; software 
development; software research; software 
installation; software updating; software 
maintenance; computer firewall services; computer 
virus protection services; software rental; software as 
a service [SaaS[ featuring software for use in 
protecting computer databases, operating programs, 
and application programs against unauthorized 
infiltration and corruption; software engineering; 
providing computer and software consultancy; 
consultancy in the field of security software; 
troubleshooting of software problems [technical 
support]; technical consultancy relating to the 
application and use of software; providing information 
in the field of software; computer rental; rental of 
computer peripherals; professional consultancy 
relating to data processing.

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

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

ט"ו שבט תשע"ח - 61931/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and green.

 Owners

Name: ESET, spol. s r.o.

Address: Einsteinova 24, SK-851 01 Bratislava, Slovakia

(Slovakia 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

European Union, 03/08/2015, No. 014439996 האיחוד האירופי, 03/08/2015, מספר 014439996

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 285395 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1298449 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuit cards;  chip cards;  integrated circuit 
cards (smart cards);  memory cards;  programmable 
cards; remote programmable cards;  electronic cards 
and badges; magnetic cards;  transmitter-receiver 
cards and badges; cards for access to 
telecommunications and/or computer networks;  
encoded cards;  pre-recorded data cards, computer 
programs, and software; computer programs and 
software for use in connection with cards;  computer 
programs and software recorded on cards or to be 
recorded on cards and/or telecommunications 
apparatus; integrated circuits;  electronic chips;  
magnetic and electronic cards and badges, with or 
without contact, intended for use as payment, remote 
payment, cash cards, including those with dynamic 
codes for securing all online transactions; electronic 
signature support software, encryption software;  
encryption keys;  electronic apparatus for checking 
the authenticity of cards;  computer programs and 
software for storage, retrieval and secure 
transmission of information or data;  computer 
programs and software for communication between 
chip-based cards and chip card readers and/or 
computer terminals;  computer programs and 
software for transmitting, displaying and storing 
identification and/or operations and transactions data 
or information, particularly online;  all the aforesaid 
goods not intended for the field of motion simulators 
or the field of equipment used as part of the 
projection or viewing of audiovisual works, in any 
sector whatsoever.
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Class: 38 סוג: 38

Transmission of information, data or software via 
telephone line, telecommunications and/or computer 
networks, cable, satellite, radio relay;  downloading of 
data or software on cards and badges, including 
payment cards, remote payment, electronic cash, 
intended for securing transactions by code, 
particularly online; information concerning the 
aforesaid services;  all the aforesaid services not 
intended for the field of motion simulators or the field 
of equipment used as part of the projection or 
viewing of audiovisual works, in any sector 
whatsoever.

Class: 42 סוג: 42

Computer engineering;  technical consulting in the 
field of computers and/or telecommunications, 
design, development, maintenance and updating of 
software and databases; design, development and 
updating of cards and badges, including payment 
cards, remote payment, electronic cash, intended for 
securing all transactions by code, particularly online; 
information concerning the aforesaid services;  
design, development and updating of cards and card 
readers; lending and leasing of cards and badges, 
including payment cards, remote payment, electronic 
cash intended for securing all transactions by code, 
particularly online; the aforesaid services available 
for consultation or made available by means of data 
transmission or on telecommunication or computer 
networks;  all the aforesaid services not intended for 
the field of motion simulators or the field of 
equipment used as part of the projection or viewing 
of audiovisual works, in any sector whatsoever.

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

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

France, 26/08/2015, No. 15/4205487 צרפת, 26/08/2015, מספר 15/4205487

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: OBERTHUR TECHNOLOGIES

Address: 420 rue d'Estienne d'Orves, F-92700 
COLOMBES, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל
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Trade Mark No. 285400 מספר סימן

Application Date 23/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1298483 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Filtering media of chemical and non-chemical 
substances (included in this class); surface coating 
compositions (chemicals), other than paints; 
adhesives for industrial use; curing preparations 
(chemical preparations for use in industry); 
antifreeze; fire extinguishing compositions; coolants; 
chemical solutions and cleaning preparations for 
cooling systems; battery electrolytes; water for 
batteries (included in this class); hydraulic fluids; 
chemical additives for fuels, combustibles, lubricants 
and industrial oils; chemicals for purifying exhaust 
gases in chemical processes; chemicals for reducing 
the emission of pollutants in exhaust gases from 
internal combustion engines; detergents for use in 
manufacture and industry; urea (organic compound) 
for industrial use; chemical releasing agents; 
chemical substances, chemical materials and 
chemical preparations and raw materials (included in 
this class); industrial salts; unprocessed and 
synthetic resins; putties, fillers and pastes for use in 
industry; tire sealing compounds; cement for 
mending damaged articles; unprocessed and semi-
processed cellulose.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; motor oil; gear oils; 
lubricants; dust removing preparations; preparations 
for dust absorbing, dust wetting and dust binding; 
non-chemical additives for fuels, combustibles, 
lubricants and industrial oils; fuels (including motor 
spirits) and lighting fuels; industrial greases, waxes 
and fluids; releasing agents in the form of oils and 
greases; non-chemical additives in connection with 
all the aforesaid goods, included in this class.
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Class: 6 סוג: 6

Ironmongery and small items of metal hardware; 
metal goods, in particular building materials, building 
elements, tanks, silos, containers, transportation 
articles, storage articles, packaging articles, 
reservoirs, bins, safety cashboxes, pipes, tubes, 
hoses, cables (non-electric), wires (non-electric), 
chains (except jewelry), rings (except jewelry), 
buildings, transportable buildings, fences, 
reinforcement materials, locks, keys, handles, lock 
bolts, closures, rollers, locking rings, locking pins, 
cotters, bracings, joists, tracks, walls, panels, straps, 
straps for handling loads, pallets, nuts, screws, bolts, 
dowels, discs of metal, shims, fasteners, fixing parts, 
plugs, adjustable collars, pipe clamps, hose clamps, 
bands, bungs, lids, hooks (small items of metal 
hardware), nails, pins (small items of metal 
hardware), rivets, trellises, number plates, shelters, 
protective strips, protective screens and protective 
walls; metal structures; metal couplings and 
connectors for pipes, tubes, hoses and cables; wire 
nets and gauzes; unprocessed and semi-processed 
materials of metal (not adapted for specific use); 
sheets and plates of metal, in particular sheets and 
plates for the protection of machine and vehicle 
parts; welding rods; metal signs and signaling panels 
(non-luminous and non-mechanical); metal cylinders 
for compressed gas or liquids (empty); keys not of 
metal; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
included in this class.

Class: 7 סוג: 7

Mechanical equipment for construction, earth 
moving, crushing, mixing, processing, mining and 
agriculture; pumps, compressors, generators and 
fans; robots; moving and handling equipment; lifting 
and hoisting equipment; machines for treatment of 
materials and for manufacturing; engines and 
powertrains (except for land vehicles); generic parts 
of machines; machine coupling and power 
transmission components (except for land vehicles); 
filters (parts of machines or engines); filter housings 
(parts of machines or engines); dispensing machines; 
sweeping, cleaning, washing and rinsing machines; 
construction machines; mechanical, pneumatic, 
hydraulic and electric construction implements (other 
than hand-operated); mining machines; processing 
machines; recycling machines, in particular machines 
for recycling road surfaces; demolition machines; 
agricultural machines; agricultural implements (other 
than hand-operated); road construction machines; 
canal construction machines; tunnel boring 
machines; soil working machines; soil stabilization 
machines; milling machines, in particular road milling 
machines; road finishers; machines for the making, 
application and removal of road surfaces; remixers 
and repavers (machines for fusing, detaching, 
processing and relaying of road surfacing); heating 
machines, in particular for replastifying road surfaces; 
road working machines; machines for road repair; 
machines for processing road surfaces; machines for 
road demolition; asphalt finishers (machines); asphalt 
paving machines; block paving machines; machines 
for the finishing and aftertreatment of road surfaces; 
machines for structuring road surfaces; concrete 
construction machines; slipform pavers (machines); 
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feeders (machines); feeding machines; feeding units 
for machines and industrial installations; surface 
miner (open-cast mining machines); dinting machines 
(underground mining machines); levellers 
(machines); separators (machines); abrading 
machines; digging machines; compacting machines; 
compacting implements; compactors; rollers 
(construction machines); rammers (machines); 
vibrators (machines); earth moving machines; 
machines for waste dump construction; spreading 
machines; spraying, sputtering and nebulizing 
machines; cutting machines; sorting machines (other 
than for money); crushing machines and installations; 
comminutors for solid materials; crushers; stone and 
ore working machines; sifting machines and 
installations; sieves (electric); roller screens 
(machines); reciprocating feeders (machines); mixing 
machines and installations, in particular concrete and 
asphalt mixing machines and installations; separating 
machines; agitators; automatic dispensing machines; 
filtering machines; machines for loading; transporting 
machines; machines for breaking, separating, 
classifying, washing, drying, agitating, dispensing, 
filtering, loading and transporting of asphalt, bitumen, 
concrete, stone, raw materials, valuable materials or 
waste; processing installations for breaking, crushing, 
sifting, separating, classifying, washing, drying, 
mixing, agitating, dispensing, cleaning, transporting 
and loading of asphalt, bitumen, raw materials or 
valuable materials; cranes; lifting jacks (machines); 
machines for the making of and working on polymers, 
bitumen, concrete and asphalt; dust removing 
installations for cleaning purposes; agitators for 
circulating liquid media; conveyors; conveying 
installations; conveyor belts; conveyor chains; bucket 
conveyors; hopper loaders (machines); winches; 
lifting platforms; windlasses; pressure transformers; 
pressure intensifiers (machines); parts of machines, 
namely, tools, tool holders, screeds, bits, chisels, 
chisel holders, shovels, hammers, milling tools, 
cutting tools, compacting tools, breaking tools, 
crushing tools, spray heads, spray fittings, spraying 
booms, drums, roller tires, drum housings, magnetic 
separators, undercarriages, chains being part of 
undercarriages, bogies, heaters for road surfaces, 
track rollers, bands, belts, belt pulleys, tensioning 
devices, couplings, transmissions, axles, joints, 
power transmission components, shafts, mufflers, 
coolers, loading ramps, vibration and oscillation 
drums, vibration and oscillation drives, jets, 
separators, seals, valves, slide valves, regulators, 
sun screens, vibrators, rollers, track rollers, push 
rollers, covers, chains, scraper chains, sprockets, 
cylinders, pistons, piston rods, bearings, transmission 
shafts, driving chains, auger blades, spreading 
augers, pneumatic distributors, lubricators, body 
parts, drivers cabs, steering stands, mirrors, tanks, 
bumpers, gutters, tamper bars, pressure bars, guide 
bars, slide blocks, wheelworks, gear wheels, fly 
wheels, bearing brackets, springs, block and tackle, 
hydraulic plates, vibratory plates (vibrating compactor 
plates), shock absorbers, brushes, scrapers, screed 
plates, breaking and crushing bars, breaking and 
crushing plates, breaking and crushing jaws, 
breaking and crushing cones, hoppers, rotors, clack 
valves, sieves, grilles, braking systems, brakes, 
brake linings, brake calipers and brake shoes; hand-
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held tools (other than hand-operated); tools for 
machines; power tools; mechanical tools; automatic 
tools; hydraulic tools (other than hand-operated); 
pneumatic tools (other than hand-operated); 
mechanical equipment for the lifting and lowering of 
machines and machine parts; tubes being fitted parts 
of machines; mechanical, hydraulic and pneumatic 
control mechanisms; coverings for machine parts, in 
particular for drums and roller tires; adapted 
tarpaulins for use with machines; adapted coverings 
for use with machines; sparking plugs; starters; 
assembly presses; jacks (machines); electric, 
pneumatic and hydraulic jacks; welding machines; 
electric welding apparatus; gas-operated welding 
apparatus; pneumatic hammers; filters for motors; 
bearing brackets for machines; machine wheels; 
belts for motors; belt pulleys; driving chains and 
transmission shafts (other than for land vehicles); 
exhausts; engine or motor mufflers; radiators and 
radiator caps for motors; mechanical discharging 
hoppers; metal loading ramps (machines); elevators; 
machine parts, namely alarm systems for machines; 
material winning machines for open-cast and 
underground mining; electric and electronic devices 
for the lifting or lowering of machines or machine 
parts; installations for collecting gases, liquids and 
solids; apparatus and installations for removing 
impurities from gases, liquids and solids; parts and 
fittings for all the aforesaid goods, included in this 
class.Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated), in 
particular for treatment of materials and for 
construction, repair and maintenance; lifting tools; 
hand-operated pumps for lubricants and industrial 
oils and greases; hand-operated implements for 
dispensing lubricants and industrial oils and greases; 
vices; hand-operated jacks; hand-operated reels for 
reeling and unwinding strings and ropes; parts and 
fittings for all the aforesaid goods, included in this 
class.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), control, regulating, life-saving and 
teaching apparatus and instruments; electronic 
control apparatus, units and systems; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus and instruments for capturing, recording, 
transmission, reception or reproduction of sound, 
images or data; communications equipment; data 
carriers for bearing pictures, sound and data; 
calculating machines; data processing equipment; 
computers; computer software for the management, 
monitoring, control, operating and regulating of 
commercial vehicles, construction, milling, recycling, 
processing, stabilizing, spreading, paving, mining, 
material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
installations, machines and apparatus; computer 
software for on-board computers; computer software 
for the management, monitoring, control, operating 
and regulating of motors, engines and drive systems; 
computer software for propulsion and traction control; 
computer software for data analysis, data processing, 
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database management, telecommunications, 
telematics and navigation; computer software for the 
planning, controlling, management and 
implementation of construction, milling, recycling, 
processing, stabilizing, spreading, paving, mining, 
material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
processes; computer software for capturing, 
evaluating, recording, transmission, reception or 
reproduction of data concerning commercial vehicles 
and construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural installations, 
machines and apparatus; computer software for 
capturing, evaluating, recording, transmission, 
reception or reproduction of data concerning 
construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural processes; 
computer software for the management of fleets of 
vehicles, machines and industrial installations; 
computer software for capturing, evaluating, 
recording, transmission, reception or reproduction of 
data concerning the condition, operation of and faults 
with commercial vehicles and construction, milling, 
recycling, processing, stabilizing, spreading, paving, 
mining, material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
installations, machines and apparatus; computer 
software for servicing and maintaining commercial 
vehicles and construction, milling, recycling, 
processing, stabilizing, spreading, paving, mining, 
material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
installations, machines and apparatus; computer 
software for the computerized connection of 
commercial vehicles and construction, milling, 
recycling, processing, stabilizing, spreading, paving, 
mining, material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
installations, machines and apparatus; computer 
game software; computer hardware as parts of 
commercial vehicles and construction, milling, 
recycling, processing, stabilizing, spreading, paving, 
mining, material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
machines and installations; computer hardware for 
the management, monitoring, control, operating and 
regulating of commercial vehicles, construction, 
milling, recycling, processing, stabilizing, spreading, 
paving, mining, material feeding, compacting, 
earthmoving, demolition, crushing, sifting, mixing and 
agricultural installations, machines and apparatus; 
computer hardware for the management, monitoring, 
control, operating and regulating of motors, engines 
and drive systems; computer hardware for propulsion 
and traction control; computer hardware for data 
analysis, data processing, database management, 
telecommunications, telematics and navigation; 
computer hardware for the planning, controlling, 
management and implementation of construction, 
milling, recycling, processing, stabilizing, spreading, 
paving, mining, material feeding, compacting, 
earthmoving, demolition, crushing, sifting, mixing and 
agricultural processes; computer hardware for 
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capturing, evaluating, recording, transmission, 
reception or reproduction of data concerning 
commercial vehicles and construction, milling, 
recycling, processing, stabilizing, spreading, paving, 
mining, material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
installations, machines and apparatus; computer 
hardware for capturing, evaluating, recording, 
transmission, reception or reproduction of data 
concerning construction, milling, recycling, 
processing, stabilizing, spreading, paving, mining, 
material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
processes; computer hardware for the management 
of fleets of vehicles, machines and industrial 
installations; computer hardware for capturing, 
evaluating, recording, transmission, reception or 
reproduction of data concerning the condition, 
operation of and faults with commercial vehicles and 
construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural installations, 
machines and apparatus; computer hardware for 
servicing and maintaining commercial vehicles and 
construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural installations, 
machines and apparatus; computer hardware for the 
computerized connection of commercial vehicles and 
construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural installations, 
machines and apparatus; computer game hardware; 
computer peripherals; fire-extinguishing apparatus; 
recorded data; information technology and 
audiovisual equipment; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; apparatus, instruments and cables 
for electricity; optical devices, equipment, enhancers 
and correctors; safety, security, protection and 
signalling devices and equipment; navigation, 
guidance, positioning, tracking, targeting and map 
making devices; navigational instruments; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
devices, appliances and controllers; instruments, 
devices and appliances for measuring and indicating 
the rigidity, compaction degree, load bearing capacity 
and temperature of the ground, in particular of road 
surfaces and soil; temperature regulators; electric 
and electronic devices and apparatus, as well as 
equipment composed of such goods, for the 
purposes of telematics, telecommunications and data 
processing; apparatus, instruments, software and 
hardware for tracking, monitoring, operating, remote 
controlling and technical testing of products of 
mechanical and electrical engineering, products for 
structural engineering, civil engineering and mining, 
industrial installations, vehicles, apparatus and 
machines; testing and quality control devices; 
electrical testing instruments; electric and electronic 
apparatus for evaluating the operation of and faults 
with products of mechanical and electrical 
engineering, products for structural engineering, civil 
engineering and mining, industrial installations, 
vehicles, apparatus and machines; scientific research 
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and laboratory apparatus; filtering units for laboratory 
use; analyzing and diagnostic apparatus (not for 
medical purposes); simulators; dosage devices; 
laser, infra-red and ultrasound devices (not for 
medical purposes); lasers (not for medical purposes); 
switches; electric control boxes, switch cabinets and 
control boards; electric control panels; joysticks; 
sensors; detectors; light emitting diodes; horns for 
signalling; buzzers; luminous signs; optical reflectors; 
optical mirrors; radio transmitting and receiving 
apparatus; antennas; aerials as communications 
apparatus; transmitters; optical and electrical 
receivers; signalling apparatus and signalling panels 
of metal (luminous or mechanical); indicator boards; 
levelling instruments, devices and apparatus; 
electrostatic separators; remote control apparatus; oil 
level indicators; components for electrical circuits; 
cables and wires (electricity); electric connection 
components; electric relays; fuses; terminals 
(electricity); electrical circuits and circuit boards; 
audio devices and radio receivers; speakers; graphic 
equalizers; batteries; battery chargers; electrical 
amplifiers; protective and safety clothing for 
protection against accident or injury; protective 
shoes; protective helmets; eyeglasses, in particular 
safety glasses for protecting the eyes and sun 
glasses; exposed films for educational purposes; 
cinematographic films for educational purposes; key 
cards (encoded); parts and fittings for all the 
aforesaid goods, included in this class.Class: 11 סוג: 11

Industrial processing installations; chemical 
processing installations; heating plates; heaters for 
diesel engines; air dryers; water spray systems for 
conveyors and construction, milling, recycling, 
processing, stabilizing, spreading, paving, mining, 
material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
machines; irrigation sprinklers; dehumidifiers; ovens; 
furnaces, not for food or beverages; asphalt dryers; 
concrete dryers; bitumen dryers; construction 
material dryers; electric melting pots for tar; industrial 
water tanks; water pipes; water taps; flues and 
installations for conveying exhaust gases; sanitary 
installations and appliances, namely, portable toilets, 
lavatories, sinks; water supply installations; burners, 
boilers and heaters; electrical heating elements; 
radiators (heating); heating rods; lighting (included in 
this class); lighting reflectors; luminaires; headlights; 
light bulbs; pocket torches; filters for industrial use; 
air filters; gas filters; water filters; industrial 
installations for filtering liquids and gases; regulating 
and safety accessories for water and gas 
installations; ventilating and air conditioning 
apparatus and installations; apparatus and 
installations for purifying air, gas and water; igniters; 
heaters for oils and greases; cookers; installations 
and apparatus for heating and boiling asphalt and 
bitumen; melting pots for asphalt and bitumen; 
polymerisation installations; dust removal 
installations for ventilation purposes; heat 
exchangers; irrigation sprinklers; irrigation spray 
nozzles; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
included in this class.
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles and conveyances; tractors; concrete mixing 
vehicles; tankers; trailers for tankers; transport 
vehicles; truck tractors; load carrying trailers; low-
loading vehicles; towing trucks; trucks; trailers for 
motor land vehicles; tipping bodies for vehicles; 
waggons; steering wheels; wheels; tyres; pneumatic 
tyres; solid rubber tyres; wheel rims; inner tubes for 
tyres; repair outfit for tyres and inner tubes for tyres; 
chains for motor vehicles; tracks for vehicles; 
continuous tracks; complete running gears with 
continuous tracks or rubber tracks for tracked 
vehicles; track pads for continuous tracks; adapted 
quick-change pads for use with track pads for 
continuous tracks; powertrains, including engines and 
motors, for land vehicles; coupling and power 
transmission components for land vehicles; driving 
chains and transmission shafts for land vehicles; 
body parts for vehicles; radiator grills for vehicles; 
undercarriages; braking systems, brakes, brake 
calipers, brake shoes and brake linings for vehicles; 
windscreen wipers; adapted tarpaulins for use with 
vehicles and vehicle trailers; adapted coverings for 
use with vehicles and vehicle trailers; alarm systems 
for vehicles; mirrors for vehicles; pumps for bicycles; 
air pumps for tyres; engines and powertrains for land 
vehicles; vehicle parts, namely scrapers for tyres; 
parts and fittings for all the aforesaid goods, included 
in this class.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, and imitations 
thereof; precious stones and pearls, and imitations 
thereof; jewellery; horological and chronometric 
instruments; jewellery and watch boxes; key rings 
(trinkets or fobs); statues, figurines, ornaments, coins 
and tokens, made of or coated with precious or semi-
precious metals or stones, or imitations thereof; 
works of art made of precious metal; key rings of 
common metal (except jewellery); key rings not of 
metal (except jewellery); parts and fittings for all the 
aforesaid goods, included in this class.
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Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; printed matter; paper goods; 
stationery; writing and stamping implements; 
ballpoint pens; fountain pens; pencils; drawing 
materials; cases for stationery and drawing materials; 
pictures; photographs; post cards; picture post cards; 
pop-up greeting cards; greeting cards; 
decalcomanias; trading cards (other than for games); 
graphic prints; diagrams; blueprints (plans); maps 
made of paper or flexible plastics; newspapers; 
periodicals; magazines (periodicals); books; booklets; 
catalogues; reference books; manuals; note books; 
calendars; albums; book markers; stamps; labels (not 
of textile); decoration and art materials and media; 
envelopes for stationery use; painters' brushes; office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); works of art 
and figurines of paper or cardboard, and architectural 
models; coasters of paper or cardboard; filtering 
materials of paper; bags and articles for packaging, 
wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; 
disposable paper products; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, included in this class.

Class: 17 סוג: 17

Seals, sealants and fillers; insulation, damping and 
barrier materials; flexible pipes, tubes, hoses, and 
fittings therefor, including valves; non-metallic pipes, 
tubes and hoses (not for building purposes); non-
metallic couplings and connectors for pipes, tubes, 
hoses and cables; semi-finished plastic goods; 
plastics in the form of sheets, films, blocks, rods and 
tubes; unprocessed and semi-processed materials 
(not adapted for a specific use), included in this 
class, namely, polyester, mineral fibers, flexible 
plastic films (other than for packaging), semi-
processed plastics, plastic fibers (not for use in 
textiles), recycled plastics, elastomers, synthetic and 
composite materials, namely, carbon fibers, cellulose 
acetate, glass fibers and glass wool, fibers 
impregnated with synthetic resins; finished or semi-
finished products (adapted for a specific use), 
included in this class, namely, ebonite moulds, 
moulds of rubber for use in the production of path 
edgings, semi-finished rubber in the form of 
mouldings, semi-processed injection moulding 
plastics, shock-absorbing materials, packing 
materials, vibration dampers, anti-dazzle films for 
windows (tinted), rubber covers for electrical 
components, rubber covers for switches, plastic 
masking films (other than for packaging), drum 
coverings of rubber (semi-finished products), sealing 
rings, cylinder jointings, spacer brackets of rubber 
(except fasteners for pipes), washers of rubber 
(except for water taps and except fasteners for 
pipes), sealing membranes and semi-processed 
synthetic filtering materials, adhesive tapes, strips, 
bands and films, clutch linings and brake linings, tyre 
restoration and repair materials, marker tapes, 
protective rubber articles, protective asbestos 
screens, rubber bands, rubber rings, rubber handles, 
rubber rests and plastic stoppers; non-metallic joints 
for pipes, tubes, hoses and cables; figurines made of 
rubber; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
included in this class.
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Class: 18 סוג: 18

Luggage, bags, wallets and other carriers; 
backpacks; umbrellas and parasols; walking sticks; 
saddlery; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, included in this class.

Class: 20 סוג: 20

Tanks (not of metal nor of masonry), in partic 
therefor; containers (not of metal); ladders and 
movable steps (not of metal); non-metallic displays, 
stands and signage, namely, luminous signs, warning 
signs and signage for construction, milling, recycling, 
processing, stabilizing, spreading, paving, mining, 
material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
machines; non-metallic signs and signaling panels 
(non-luminous and non-mechanical); non-metallic 
goods, namely, locks, plastic handles, valves, 
fasteners, screw threaded fixing parts, clips, and 
connectors, shelves, grab handles, chain links, 
hooks, fixings, pipe clamps, hose clamps, plastic 
clips for cables, molds, holders for pennants, number 
plates, supports, arm rests, spools, flaps, tracks, 
protectors, stiffening materials, rings, rods, plastic 
shims, spacer rings, locking rings, nuts (fasteners), 
screws, dowels, bolts, rivets, nails, bungs, coil 
springs, stacking adapters, staves, poles, suction 
pads, overhead tracks, tags, tensioner pulleys, parts 
of tents, statues, figurines, works of art and 
ornaments and decorations, included in this class; 
furniture; crates and pallets (not of metal); clothes 
hangers; non-metallic joints for parts of construction, 
milling, recycling, processing, stabilizing, spreading, 
paving, mining, material feeding, compacting, 
earthmoving, demolition, crushing, sifting, mixing and 
agricultural machines; non-metallic trays (except for 
domestic purposes); fixed non-metallic towel 
dispensers; statues and works of art of rubber; lock 
bolts not of metal; parts and fittings for all the 
aforesaid goods, included in this class. 

Class: 21 סוג: 21

Glassware, porcelain and earthenware, not included 
in other classes; cleaning instruments and articles for 
cleaning purposes; brooms; buckets; pitchers; 
funnels; steel wool; brushes (not for painting 
purposes); gardening articles, namely, sprinkling 
devices, nozzles for sprinkling devices, watering 
cans, watering can sprinklers, lawn sprinklers and 
nozzles for hose pipes; statues, figurines, plaques 
and works of art, included in this class; unprocessed 
and semi-processed glass (not adapted for specific 
use); household and kitchen utensils; bottle openers; 
combs and sponges; tableware, cookware and 
containers; cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles; shoe horns; non-metallic trays for domestic 
purposes; non-metallic holders for paper towels for 
domestic purposes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods, included in this class.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; parts and fittings for 
the aforesaid goods, included in this class.
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Class: 28 סוג: 28

Model vehicles and machines (scaled down); model 
vehicles and machines (playthings); toys, games, 
playthings and novelties; sporting articles and 
equipment; festive Christmas tree decorations and 
artificial Christmas trees; model vehicles and 
machines made of common metal (except 
playthings); model vehicles and machines made of 
precious metal (except playthings); model vehicles 
and machines made of plastic, gypsum or wood 
(except playthings); model vehicles and machines 
made of stone, glass or porcelain (except playthings); 
parts and fittings for all the aforesaid goods, included 
in this class. 

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles, in particular lighters; ashtrays; 
matches; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, included in this class.

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
advertising; dissemination of advertisements; rental 
of advertising space; marketing and sales promotion 
services; business administration consultancy; 
business and organisational consultancy; business 
information services; product demonstrations and 
product presentation services, also via the internet; 
conducting and organization of fairs for commercial 
and advertising purposes; commercial trading and 
consumer information services, namely auctioneering 
services, organizing of business contacts, collective 
buying services, evaluations relating to commercial 
matters, business agency services, import and export 
services, negotiation and intermediation services, 
ordering services, price comparison services, 
acquisition services for third parties, subscription 
services; business analysis, research and information 
services; data processing (office functions); electronic 
collecting of data; compilation and systematization of 
data and information in electronic databases; quality 
management, namely process optimisation through 
organisational planning; compilation of statistics; 
cost-benefit analysis; cost price analysis; business 
studies concerning capacity utilisation; business 
project management; organisational project 
management and organisational management of 
vehicle and machine fleets, and related 
organisational and business consultancy; operating 
an information, complaints and emergency hotline, 
also online, namely taking, collecting and forwarding 
customer requests or customer complaints by 
telephone or electronic means; import-export 
agencies services; organisational scheduling of the 
operating time and location of products of mechanical 
and electrical engineering, products for structural 
engineering, civil engineering and mining, industrial 
installations, vehicles, apparatus and machines; 
business relocation services; sponsorship search; 
retail and wholesale services, also via the internet, in 
relation to filtering media, adhesives for industrial 
use, antifreeze, fire extinguishing compositions, 
cooling preparations, electrolytes and water for 
batteries, hydraulic fluids, chemical additives for 
fuels, combustibles, lubricants and industrial oils, 
detergents for use in manufacture and industry, urea 
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(organic compound), chemical substances, chemical 
materials, chemical preparations, natural elements, 
industrial salts, unprocessed and synthetic resins, 
putties for use in industry, fillers for use in industry, 
pastes for use in industry, tire sealing compounds, 
cement for mending damaged articles, industrial oils 
and greases, motor oil, gear oil, lubricants, dust 
removing preparations, preparations for dust 
absorbing, dust wetting and dust binding, non-
chemical additives for fuels, combustibles, lubricants 
and industrial oils, fuels (including motor spirits), 
lighting fuels, industrial greases, waxes and fluids, 
releasing agents in the form of oils and greases, 
ironmongery, small items of metal hardware, metal 
goods, silos, metal structures, couplings and 
connectors for pipes, tubes, hoses and cables, wire 
nets and gauzes, unprocessed and semi-processed 
materials of metal (not adapted for specific use), 
sheets and plates, sheets and plates for the 
protection of machine and vehicle parts, welding 
rods, metal signs and signaling panels (non-luminous 
and non-mechanical), metal cylinders for compressed 
gas or liquids (empty), model vehicles and machines 
(ornaments) made of common metal, mechanical 
equipment for construction, earthmoving, crushing, 
mixing, processing, mining and agriculture, pumps, 
compressors, generators, fans, robots, moving and 
handling equipment, lifting and hoisting equipment, 
machines for treatment of materials and for 
manufacturing, engines, powertrains, generic 
machine parts, machine coupling and power 
transmission components (except for land vehicles), 
filters and filter housings (parts of machines or 
engines), dispensing machines, sweeping, cleaning, 
washing and rinsing machines, construction 
machines, mechanical, pneumatic and electric 
construction implements (other than hand-operated), 
winning machines, mining machines, processing 
machines, recycling machines, machines for 
recycling road surfaces, demolition machines, 
agricultural machines, agricultural implements (other 
than hand-operated), road construction machines, 
canal construction machines, tunnel boring 
machines, soil working machines, soil stabilization 
machines, milling machines, road milling machines, 
road finishers, machines for the making, application 
and removal of road surfaces, remixers and repavers 
(machines for fusing, detaching, processing and 
relaying of road surfacing), heating machines, 
heating machines for replastifying road surfaces, 
road working machines, machines for road repair, 
machines for processing road surfaces, machines for 
road demolition, asphalt finishers, asphalt paving 
machines, block paving machines, machines for the 
finishing and aftertreatment of road surfaces, 
machines for structuring road surfaces, concrete 
construction machines, slipform pavers, feeders, 
feeding machines, feeding units for machines and 
industrial installations, surface miner (open-cast 
mining machines), levellers (machines), separators 
(machines), abrading machines, digging machines, 
compacting machines, compacting implements, 
compactors, rollers (construction machines), 
rammers (machines), vibrators (machines), earth 
moving machines, machines for waste dump 
construction, spreading machines, spraying, 
sputtering and nebulizing machines, cutting 
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machines, sorting machines (other than for money), 
crushing machines and installations, comminutors for 
solid materials, crushers, stone and ore working 
machines, sifting machines and installations, sieves 
(electric), roller screens (machines), reciprocating 
feeders (machines), mixing machines and 
installations, concrete and asphalt mixing machines 
and installations, machines for breaking, separating, 
classifying, washing, agitating, dispensing, filtering, 
loading and transporting, processing installations for 
breaking, crushing, sifting, separating, classifying, 
mixing, agitating, dispensing, cleaning, transporting 
and loading of asphalt, bitumen, raw materials or 
valuable materials, cranes, lifting jacks (machines), 
machines for the making of and working on polymers, 
bitumen, concrete and asphalt, dust removing 
installations for cleaning purposes, agitators for 
circulating liquid media, conveyors, conveying 
installations, conveyor belts, conveyor chains, bucket 
conveyors, hopper loaders (machines), winches, 
lifting platforms, windlasses, pressure transformers, 
pressure intensifiers, parts of machines, namely, 
tools, tool holders, screeds, bits, chisels, chisel 
holders, shovels, hammers, milling tools, cutting 
tools, compacting tools, breaking tools, crushing 
tools, spray heads, spray fittings, spraying booms, 
drums, roller tires, drum housings, magnetic 
separators, undercarriages, chains being part of 
undercarriages, bogies, heaters for road surfaces, 
track rollers, bands, belts, belt pulleys, tensioning 
devices, couplings, transmissions, axles, joints, 
power transmission components, shafts, mufflers, 
coolers, loading ramps, levelling systems, vibration 
and oscillation systems and drives, jets, separators, 
seals, valves, slide valves, regulators, sun screens, 
vibrators, rollers, track rollers, push rollers, covers, 
chains, scraper chains, sprockets, cylinders, pistons, 
piston rods, bearings, transmission shafts, driving 
chains, auger blades, spreading augers, pneumatic 
distributors, lubricators, alarm systems, body parts, 
drivers cabs, steering stands, mirrors, tanks, 
bumpers, gutters, tamper bars, pressure bars, guide 
bars, slide blocks, wheelworks, gear wheels, fly 
wheels, bearing brackets, springs, block and tackle, 
hydraulic plates, vibratory plates (vibrating compactor 
plates), shock absorbers, brushes, scrapers, screed 
plates, breaking and crushing bars, breaking and 
crushing plates, breaking and crushing jaws, 
breaking and crushing cones, hoppers, rotors, clack 
valves, sieves, grilles, braking systems, brakes, 
brake linings, brake calipers and brake shoes, hand-
held tools (other than hand-operated), tools for 
machines, power tools, mechanical tools, automatic 
tools, pneumatic tools, mechanical equipment for the 
lifting and lowering of machines and machine parts, 
tubes being fitted parts of machines, mechanical and 
pneumatic control mechanisms, coverings for 
machine parts, adapted tarpaulins for use with 
machines, adapted coverings for use with machines, 
sparking plugs, starters, assembly presses, jacks 
(machines), electric and hydraulic jacks, welding 
machines, welding apparatus, pneumatic hammers, 
filters for motors, bearing brackets for machines, 
machine wheels, belts for motors, belt pulleys, driving 
chains and transmission shafts (other than for land 
vehicles), exhausts, mufflers, radiators for motors, 
radiator caps for motors, mechanical discharging 
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hoppers, metal loading ramps (machines), elevators, 
hand tools and implements (hand-operated), lifting 
tools, hand-operated pumps for lubricants and 
industrial oils and greases, drums for reeling and 
unwinding strings and ropes, vices, hand-operated 
jacks, scientific, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), control, regulating, 
life-saving and teaching apparatus and instruments, 
electronic control apparatus, units and systems, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus and instruments for capturing, 
recording, transmission, reception or reproduction of 
sound, images or data, communications equipment, 
data carriers for bearing sound, pictures and data, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers, computer software and hardware, 
computer peripherals, fire-extinguishing apparatus, 
recorded data, information technology and 
audiovisual equipment, magnets, magnetizers, 
demagnetizers, apparatus, instruments and cables 
for electricity, optical devices, optical equipment, 
optical enhancers, optical correctors, safety, security, 
protection and signalling devices and equipment, 
navigation, guidance, positioning, tracking, targeting 
and map making devices, navigational instruments, 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
devices, appliances and controllers, temperature 
regulators, electric and electronic devices and 
apparatus, as well as equipment composed of such 
goods, for the purposes of telematics, 
telecommunications and data processing, apparatus, 
instruments, software and hardware for tracking, 
monitoring, operating, remote controlling and 
technical testing of products of mechanical and 
electrical engineering, products for structural 
engineering, civil engineering and mining, industrial 
installations, vehicles, apparatus and machines, 
testing and quality control devices, electrical testing 
instruments, electric and electronic apparatus for 
evaluating the operation of and faults with products of 
mechanical and electrical engineering, products for 
structural engineering, civil engineering and mining, 
industrial installations, vehicles, apparatus and 
machines, scientific research and laboratory 
apparatus, filtering units for laboratory use, analysing 
and diagnostic apparatus (not for medical purposes), 
simulators, dosage devices, laser, infrared and 
ultrasound devices (not for medical purposes), lasers 
(not for medical purposes), switches, electric control 
boxes, switch cabinets and control boards, electric 
control panels, joysticks, sensors, detectors, light 
emitting diodes, horns for signalling, buzzers, 
luminous signs, optical reflectors, optical minors, 
radio transmitting and receiving apparatus, antennas, 
aerials as communications apparatus, transmitters, 
optical and electrical receivers, signalling apparatus 
and signalling panels of metal (luminous or 
mechanical), indicator boards, levelling instruments, 
devices and apparatus, electrostatic separators, 
remote control apparatus, electric and electronic 
devices for the lifting or lowering of machines or 
machine parts, oil level indicators, components for 
electrical circuits, cables (electricity), wires 
(electricity), electric connection components, electric 
relays, fuses, terminals (electricity), electrical circuits 

ט"ו שבט תשע"ח - 63731/01/2018



and circuit boards, audio devices, radio receivers, 
speakers, graphic equalizers, batteries, battery 
chargers, electrical amplifiers, protective and safety 
clothing for protection against accident or injury, 
protective shoes, protective helmets, eyeglasses, 
films for educational purposes, key cards (encoded), 
industrial processing installations, chemical 
processing installations, apparatus and installations 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, 
flues and installations for conveying exhaust gases, 
sanitary installations and appliances, water supply 
installations, burners, boilers, heaters, electrical 
heating elements, radiators (heating), heating rods, 
lighting, lighting reflectors, light bulbs, filters for 
industrial use, air filters, gas filters, water filters, 
industrial installations for filtering liquids and gases, 
installations for collecting gases, liquids and solids, 
apparatus and installations for removing impurities 
from gases, liquids and solids, regulating and safety 
accessories for water and gas installations, 
ventilating and air conditioning apparatus and 
installations, apparatus and installations for purifying 
air, gas and water, igniters, heaters for oils and 
greases, cookers, installations and apparatus for 
heating and boiling asphalt and bitumen, melting pots 
for asphalt and bitumen, polymerisation installations, 
dust removal installations for ventilation purposes, 
heat exchangers, irrigation sprinklers, irrigation spray 
nozzles, vehicles, conveyances, trailers for motor 
land vehicles, tipping bodies for vehicles, wagons, 
steering wheels, wheels, tyres, wheel rims, inner 
tubes for tyres, repair outfit for tyres and inner tubes 
for tyres, chains for motor vehicles, tracks for 
vehicles, continuous hacks, complete running gear 
units with continuous tracks or rubber tracks for 
tracked vehicles, track pads for continuous tracks, 
quick-change pads for track pads for continuous 
tracks, powertrains (including engines and motors) 
for land vehicles, coupling and power transmission 
components for land vehicles, driving chains and 
transmission shafts for land vehicles, body parts for 
vehicles, radiator grills for vehicles, undercarriages, 
braking systems, brakes, brake calipers, brake 
shoes, brake linings, scrapers for tyres, windscreen 
wipers, adapted tarpaulins for use with vehicles and 
vehicle trailers, adapted coverings for use with 
vehicles and vehicle trailers, alarm systems for 
vehicles, mirrors for vehicles, air pumps for tyres, 
precious metals and their alloys, and imitations 
thereof, precious stones and pearls, and imitations 
thereof, model vehicles and machines (ornaments) 
made of precious metal, jewellery, horological and 
chronometric instruments, jewellery and watch 
boxes, key rings (trinkets or fobs), statues, figurines, 
ornaments, coins and tokens, made of or coated with 
precious or semi-precious metals or stones, or 
imitations thereof, works of art made of precious 
metal, paper, cardboard, printed matter, paper 
goods, stationery, writing and stamping implements, 
drawing materials, cases for stationery and drawing 
materials, decoration and art materials and media, 
office requisites (except furniture), instructional and 
teaching material (except apparatus), works of art 
and figurines of paper or cardboard, architectural 
models, coasters of paper or cardboard, bags and 
articles for packaging, wrapping and storage of 
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paper, cardboard or plastics, chaplets, seals, 
sealants, fillers, insulation, damping and barrier 
materials, flexible pipes, tubes, hoses and fittings 
therefor (including valves), non-metallic pipes, tubes 
and hoses (not for building purposes), non-metallic 
couplings and connectors for pipes, tubes, hoses and 
cables, semi-finished plastic goods, plastics in the 
form of sheets, films, blocks, rods and tubes, 
unprocessed and semi-processed materials (not 
adapted for a specific use), namely, polyester, 
mineral fibers, plastics, elastomers, synthetic 
materials, composite materials, cellulose, fibers 
impregnated with synthetic resins, finished or semi-
finished products (adapted for a specific use), 
namely, moulds, shock-absorbing materials, 
packaging materials, vibration dampers, statues, 
works of art, coverings, envelopes, armatures, 
connectors, spacers (except fasteners for pipes), 
semi-processed synthetic filtering materials, adhesive 
tapes, strips, bands and films, clutch linings, brake 
linings, tyre restoration and repair materials, marker 
tapes, protective rubber articles, protective asbestos 
screens, rubber bands, rubber rings, rubber handles, 
rubber rests and plastic stoppers, luggage, bags, 
wallets, carriers, umbrellas, parasols, walking sticks, 
saddlery, tanks (not of metal nor of masonry), in 
particular for the storage of gases, liquids and solids, 
model vehicles and machines (ornaments) made of 
plastic, gypsum or wood, reservoirs, and closures 
and holders therefor, containers (not of metal), 
ladders, movable steps, displays, stands, signage, 
non-metallic goods, namely, locks, keys, key rings, 
plastic handles, lock bolts, valves, fasteners, screw 
threaded fixing parts, clips, couplings, connectors, 
shelves, flaps, grab handles, tracks, joints, chain 
links, hooks, fixings, pipe clamps, hose clamps, 
plastic clips for cables, molds, shapers, holders for 
pennants, number plates, protectors, supports, arm 
rests, spools, stiffening materials, rings, rods, plastic 
shims, spacer rings, locking rings, nuts (fasteners), 
screws, dowels, bolts, rivets, nails, bungs, coil 
springs, stacking adapters, staves, poles, masts, 
suction pads, overhead tracks, tags, tensioner 
pulleys, parts of tents, holders for paper towels and 
trays, statues, figurines, works of art, ornaments, 
decorations, furniture, furnishings, crates and pallets 
(not of metal), glassware, porcelain, earthenware, 
cleaning instruments, cleaning articles, brooms, 
buckets, pitchers, funnels, steel wool, brushes (not 
for painting purposes), gardening articles, model 
vehicles and machines (ornaments) made of stone, 
glass or porcelain, statues, figurines, plaques and 
works of art, unprocessed and semi-processed 
glassware (not adapted for specific use), household 
and kitchen utensils, bottle openers, combs and 
sponges, tableware, cookware, containers, cosmetic 
and toilet utensils, bathroom articles, shoe horns, 
clothes hangers, clothing, footwear, headgear, model 
vehicles and machines (scaled down), model 
vehicles and machines (playthings), toys, games, 
playthings, curios, sporting articles and equipment, 
festive decorations, artificial Christmas trees, 
smokers' articles, lighters, ashtrays, matches, as well 
as parts and fittings for the aforesaid goods; hire, 
rental and leasing of goods associated with the 
provision of all the aforesaid services, included in this 
class; consultancy and information services relating 
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Class: 36 סוג: 36

Insurance services; real estate services; 
pawnbrokerage; financial, monetary and banking 
services; fundraising and sponsorship; financial 
management services and real estate management 
services; finance services; financial consultancy, 
appraisals and valuations; financial analyses; 
financing and funding services; arranging of financing 
and funding; lease-purchase financing services; hire-
purchase financing services; arranging of lease-
purchase and hire-purchase agreements; arranging 
of lease-purchases and hire-purchases; consultancy 
with regard to financing, funding, leasing and hire-
purchase financing and hire-purchase financing; 
bonding, warranty and guarantee services; hire, 
rental and leasing of goods associated with the 
provision of all the aforesaid services, included in this 
class; consultancy and information services relating 
to all the aforesaid services, included in this class.

Class: 37 סוג: 37

Construction; construction supervision; construction 
consultancy; hire, rental and leasing of construction 
machines; building, construction and demolition; 
mining services; earth moving services; road 
construction; canal construction; waste dump 
construction; structural engineering; installation, 
cleaning, repair and maintenance services with 
respect to computer hardware, products of 
mechanical and electrical engineering, products for 
structural engineering, civil engineering and mining, 
industrial installations, vehicles, apparatus and 
machines, and parts thereof; installation, cleaning, 
repair and maintenance services with respect to 
structures, in particular buildings, canals and roads; 
installation, cleaning, repair and maintenance of 
metal structures; rustproofing; application of surface 
coatings, in particular protective coatings; repair of 
cabinets; hire, rental and leasing of goods associated 
with the provision of all the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services, 
included in this class; technical consultancy with 
regard to construction; civil engineering construction.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; communications 
services for the exchange of data in electronic form; 
communication via digital transmission, radio, 
computer, internet, satellite, telematics and cable; 
telematics services (included in this class); providing 
access to electronic databases and electronic 
communications networks; leasing access time to 
electronic databases and electronic communications 
networks; leasing access time for enabling the use of 
non-downloadable on-line software; providing 
electronic access to position data and satellite 
correction signals; hire, rental and leasing of goods 
associated with the provision of all the aforesaid 
services, included in this class; consultancy and 
information services relating to all the aforesaid 
services, included in this class.
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Class: 41 סוג: 41

Education; instruction; organising, arranging and 
conducting courses, workshops and seminars; 
training, in particular concerning safety at work and 
the operation, usage, repair and maintenance of 
vehicles, apparatus and machines, and parts thereof; 
instruction services relating to driving; provision of 
club education services; entertainment; organising 
and conducting lotteries, competitions and contests; 
provision of fan club services in the nature of 
entertainment, education, sporting activities and 
cultural activities; provision of club entertainment 
services; sporting and cultural activities; publishing 
and reporting; production of films for educational 
purposes; arranging of competitions; hire, rental and 
leasing of goods associated with the provision of all 
the aforesaid services, included in this class; 
consultancy and information services relating to all 
the aforesaid services, included in this class.

Class: 42 סוג: 42

Design, engineering, research, analysis, 
development, testing, technical planning, technical 
consultancy and technical survey services in the field 
of mechanical engineering, electrical engineering, 
structural engineering, civil engineering, construction, 
milling, recycling, processing, stabilizing, spreading, 
paving, mining, material feeding, compacting, 
earthmoving, demolition, crushing, sifting, mixing and 
agriculture; design, engineering, research, analysis, 
development, testing, technical planning, technical 
consultancy and technical survey services in the field 
of vehicles and construction, milling, recycling, 
processing, stabilizing, spreading, paving, mining, 
material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
machines, and parts thereof; design, engineering, 
research, analysis, development, testing, technical 
planning, technical consultancy and technical survey 
services in the field of tracking, targeting, monitoring 
operating, controlling, remote controlling, usage, 
repairing and maintaining of vehicles and 
construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural machines, 
and parts thereof; design, engineering, research, 
analysis, development, testing, technical planning, 
technical consultancy and technical survey services 
in the field of asphalt, concrete, bitumen, stone, ore, 
construction materials, raw materials, valuable 
materials and waste, in the field of safety at work, in 
the field of data processing, computer programming, 
telecommunications and telematics, in the field of 
computer hardware, software and information 
technology, in the field of technical testing, 
troubleshooting and measuring and in the field of 
navigation and map making; design, engineering, 
research, analysis, development, testing and 
technical planning and consultancy services to 
enhance and optimize business, work and production 
processes; technical inspection of products for 
others, namely, computer hardware, vehicles and 
construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
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crushing, sifting, mixing and agricultural machines, 
and parts thereof; industrial analysis and research 
services; technical planning and consultancy; 
technical project planning; construction planning; IT 
services, namely development, programming, 
installation, implementation, updating, maintenance 
and repair of computer software, development of 
computer hardware, hosting services, software as a 
service [SaaS], namely, software as a service 
featuring software for use in the field of the 
management, monitoring, control, operating and 
regulating of commercial vehicles, construction, 
milling, recycling, processing, stabilizing, spreading, 
paving, mining, material feeding, compacting, 
earthmoving, demolition, crushing, sifting, mixing and 
agricultural installations, machines and apparatus, in 
the field of on-board computers, in the field of the 
management, monitoring, control, operating and 
regulating of motors, engines and drive systems, in 
the field of propulsion and traction control, in the field 
of data analysis, data processing, database 
management, telecommunications, telematics and 
navigation, in the field of the planning, controlling, 
management and implementation of construction, 
milling, recycling, processing, stabilizing, spreading, 
paving, mining, material feeding, compacting, 
earthmoving, demolition, crushing, sifting, mixing and 
agricultural processes, in the field of the capturing, 
evaluating, recording, transmission, reception or 
reproduction of data concerning commercial vehicles 
and construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural installations, 
machines and apparatus, in the field of the capturing, 
evaluating, recording, transmission, reception or 
reproduction of data concerning construction, milling, 
recycling, processing, stabilizing, spreading, paving, 
mining, material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
processes, in the field of the management of fleets of 
vehicles, machines and industrial installations, in the 
field of the capturing, evaluating, recording, 
transmission, reception or reproduction of data 
concerning the condition, operation of and faults with 
commercial vehicles and construction, milling, 
recycling, processing, stabilizing, spreading, paving, 
mining, material feeding, compacting, earthmoving, 
demolition, crushing, sifting, mixing and agricultural 
installations, machines and apparatus, in the field of 
the servicing and maintaining commercial vehicles 
and construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural installations, 
machines and apparatus, in the field of the 
computerized connection of commercial vehicles and 
construction, milling, recycling, processing, 
stabilizing, spreading, paving, mining, material 
feeding, compacting, earthmoving, demolition, 
crushing, sifting, mixing and agricultural installations, 
machines and apparatus and in the field of computer 
games, rental of software, rental of computer 
hardware and facilities, IT consultancy, advisory and 
information services, IT security, protection and 
restoration services, data duplication and conversion 
services, computer analysis and diagnostics, 
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research and development and implementation of 
computers and computer systems, computer 
programming, computer project management 
services, data mining, technological services relating 
to computers, computer network services, data 
migration services, technological services, namely 
generating, recording and analyzing of position data 
and satellite correction signals, updating of websites 
for third parties and monitoring of computer systems 
by remote access; testing, authentication and quality 
control; technical consultancy with regard to products 
of mechanical and electrical engineering, products for 
structural engineering, civil engineering and mining, 
industrial installations, vehicles, apparatus and 
machines, and parts thereof; technological 
consultancy relating to the performance of vehicles, 
apparatus and machines, and parts thereof; design 
services; engineering services; research in the fields 
of mechanical engineering, electrical engineering and 
construction; geological research and prospecting; 
product research and development; development of 
industrial processes; development of new products 
and technologies for third parties; development of 
products of mechanical and electrical engineering, 
products for structural engineering, civil engineering 
and mining, industrial installations, vehicles, 
apparatus and machines, and parts thereof; 
construction planning and design; safety testing and 
technical testing (also by remote access) of computer 
hardware, computer software, products of 
mechanical and electrical engineering, products for 
structural engineering, civil engineering and mining, 
industrial installations, vehicles, apparatus and 
machines, and parts thereof; troubleshooting and 
fault diagnosis regarding computer hardware, 
computer software, products of mechanical and 
electrical engineering, products for structural 
engineering, civil engineering and mining, industrial 
installations, vehicles, apparatus and machines, and 
parts thereof; remote controlling, remote monitoring, 
remote maintenance and electronic tracking of 
computer hardware, computer software, products of 
mechanical and electrical engineering, products for 
structural engineering, civil engineering and mining, 
industrial installations, vehicles, apparatus and 
machines, and parts thereof; measurement services; 
preparation of technical surveys; weather forecast 
services; technical development of models and 
concepts to be implemented for the operation, 
production and logistics of commercial enterprises; 
planning and development of construction projects 
and projects for the processing, crushing and mixing 
of gases, liquids or solids; laboratory services; 
chemistry services; physicist services; architectural 
services; technical drawing; urban planning; technical 
construction planning; technical project management; 
technical testing services; technological services, 
namely generating and analyzing of data concerning 
construction processes and processes of processing, 
crushing and mixing of gases, liquids or solids; 
technical assessment of data concerning construction 
processes and processes of processing, crushing 
and mixing of gases, liquids or solids; electronic 
recording of data; civil engineering; hire, rental and 
leasing of goods associated with the provision of all 
the aforesaid services, included in this class; 
consultancy and information services relating to all 
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Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/07/2015, No. 30 2015 104 543 גרמניה, 20/07/2015, מספר 543 104 2015 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Wirtgen Group Holding GmbH

Address: Reinhard-Wirtgen-Straße 2, 53578 Windhagen, 
Germany

(DE 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. 285416 מספר סימן

Application Date 02/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1298689 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRB Chemedica AG

Address: Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar, Germany

(Germany Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic preparations and dietary supplements; 
pharmaceutical preparations for the prevention of 
sight disorders and for the preservation of brain 
function; medicine for the treatment of eye 
complaints; sanitary preparations for medical 
purposes; medical healthcare preparations; dietetic 
substances adapted for medical use; all 
aforementioned goods containing omega-3 fatty 
acids.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/08/2015, No. 30 2015 048 792 גרמניה, 06/08/2015, מספר 792 048 2015 30

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 285426 מספר סימן

Application Date 17/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1298787 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: 11 סוג: 11

Electric cooking appliances and devices for food 
preparation, for domestic purposes, including electric 
grills, toasters, sandwich makers, toasted sandwich 
makers, fryers, steamers (for cooking), rice cookers, 
ovens and microwaves.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/11/2015, No. 1320573 בנלוקס, 05/11/2015, מספר 1320573

Class: 11 סוג: 11
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JOHNNY STASH

Trade Mark No. 285453 מספר סימן

Application Date 05/06/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1329425 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Y.M. Direct Import LTD שם: י.מ. יבוא ישיר בע"מ

Address: 1 Eliyahu Shamir, Mishmar HaShiva, Israel כתובת : אליהו שמיר 1, משמר השבעה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 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

Smoking and vaporization products used for the 
consumption of cannabis.

מוצרי עישון ואידוי נלווים המשמשים לצריכת קנאביס.             
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Trade Mark No. 285475 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: gold/black

הסימן מוגבל לצבעים שחור/זהב הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Philip Yair שם: פיליפ יאיר

Address: kisofim 7, Meitar, Israel כתובת : כיסופים 7, מיתר, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Matresses, beds, teen sofas and pillows; all included 
in class 20.

מזרונים, מיטות, ספות נוער וכריות; הנכללים כולם בסוג 20.     
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Trade Mark No. 285502 מספר סימן

Application Date 08/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18, 20121 Milano, 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: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; dissemination of advertisement, 
dissemination of advertising matter; rental of 
advertising spaces; commercial or industrial business 
management consultancy and assistance, 
professional business consultancy; modeling 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 and 
wholesale services for clothing, footwear, headgear, 
belts, bags, purses, travel goods, umbrellas, 
saddlery, leather goods, cosmetics, soaps, toiletries, 
perfumery, candles, watches, jewelry, trinkets, 
cameras, spectacles, sunglasses, furniture, mirrors, 
picture frames, bedding, stationary, photographs, 
printed matters, textile fibers, textile goods for 
household purposes, playthings, equipment for 
sports; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקי; מנהל עסקים; הפצה של פרסומות; הפצה 
של דברי פרסום; השכרה של שטחי פרסום; ייעוץ וסיוע מסחרי 

או תעשייתי לניהול עסקים, ייעוץ עסקי מקצועי; דוגמנות 
לפרסום או לקידום עסקי; זכיינות, דהיינו שירותים הניתנים על 
ידי זכיין בעזרה, ניהול ופיתוח של מיזמים מסחריים (שירותים 
לצדדים שלישיים); שירותים קמעונאיים וסיטונאיים לדברי 

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, חגורות, תיקים, ארנקים, מוצרים 
לנסיעות, מטריות, ציוד לרכיבה על סוסים, מוצרי עור, 

קוסמטיקה, סבונים, מוצרי טואלטיקה, בישום, נרות, שעוני יד, 
תכשיטים, תכשיטים זולים, מצלמות, משקפיים, משקפי שמש, 

ריהוט, מראות, מסגרות לתמונות, מצעים, ציוד משרדי, 
תמונות, דברי דפוס, סיבים לטקסטיל, מוצרי טקסטיל לשימוש 
ביתי,צעצועים, ציוד ספורט; הנכללים כולם בסוג 35.               
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Trade Mark No. 285505 מספר סימן

Application Date 08/06/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements for domestic use; 
domestic and kitchen utensils and implements for 
domestic use, namely, peelers; knives; table forks; 
spoons; blades, scissors, choppers and cleavers; 
tableware; cutlery; cheese slicers (non-electric); egg 
slicers (non-electric); ice picks; knife steels; ladles; 
oyster openers; pizza cutters (non-electric); tin 
openers (non-electric); tongs; parts and accessories 
for all the aforesaid goods; all included in Class 8.

כלים ומכשירים ידניים לשימוש בייתי; כלים ומכשירים לבית 
ולמטבח לשימוש בייתי, כלומר, קולפנים; סכינים; מזלגות 

שולחן; כפות; להבים, מספריים, סכיני בשר וסכיני קצבים; כלי 
שולחן; סכו״ם; פורס׳ גבינה, לא חשמליים; פורסי ביצים, לא 
חשמליים; דוקרני קרח; משחזות לסכינים; מצקות; פותחני 
צדפות; חותכני פיצה, שאינם חשמליים; פותחנים, שאינם 
חשמליים; מלקחיים; חלקים ואביזרים לכל הנאמר לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 8.                                                       
                                                                                    

          

Class: 9 סוג: 9

Kitchen scales (both electrical and non-electrical); all 
included in Class 9.

משקלים למטבח, חשמליים ושלא חשמליים; הנכללים כולם 
בסוג 9.
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Class: 21 סוג: 21

Household, kitchen or cooking utensils and 
containers (not of precious metal or coated 
therewith); tableware (other than cutlery), drinkware 
and dinnerware; cookware (non-electric); plastic 
serving utensils; plastic storage containers for 
household or kitchen use (not of precious metal); 
waste bins for household use, laundry bins for 
household use and general purpose bins for 
household use; blenders for household purposes 
(non-electric); bottle openers; bottles; basins; bowls; 
bread baskets; bread bins; bread boards; butter 
dishes; butter-dish covers; candelabras and 
candlesticks (not of precious metal); ceramics for 
household purposes; cheese-dish covers; china 
ornaments; chopsticks; coasters (not of paper and 
other than table linen); cocktail stirrers; cocktail 
shakers; coffee filters (non-electric); coffee grinders 
(hand operated); coffee percolators (non-electric); 
coffeepots (not of precious metal, non-electric); 
corkscrews; crockery; cruets (not of precious metal); 
cutting boards for the kitchen; decanters; dishes (not 
of precious metal); flasks (not of precious metal); ice 
buckets; ice cube moulds; ice pails; vessels of metal 
for making ices and ice drinks, kettles (non¬electric); 
lazy susans; paper plates; food serving utensils; 
apparatus in this class for storing knives; saucers 
(not of precious metal); shakers; spice sets; sponge 
holders; tea infusers (not of precious metal), tea 
services, tea strainers; trays for domestic purposes 
(not of precious metal); unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes; vases (not of precious metal); non-electric 
beaters; trays; food boxes; casserole dishes; 
canisters; cheese plates and platters; coffee grinders; 
coffee percolators; coffee pots; cookery moulds; 
cooking pots; cooking utensils; coolers; cups; 
cutting/chopping boards; dish covers; dishes; drinking 
vessels; flasks; frying pans; goblets; glasses; graters; 
jars; non-electric fruit and/or vegetable juicers; jugs; 
kitchen mixers, non¬electric; knife rests; liqueur sets; 
lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin rings; 
pepper pots; pitchers; pie servers; pots; plates; rolling 
pins; scoops; saucepans; spoons for kitchen use; 
stoppers; kitchen storage containers; strainers; sugar 
bowls; toothpick holders; trivets; urns; vegetable 
dishes; whisks and wine tasters; salt and pepper 
grinders; utensils for pressing food, non-electric; 
spatulas and strainers; serving forks; dinnerware and 
serving utensils; nutcrackers, not of precious metal; 
knife blocks; electronic devices for attracting and 
killing insects; parts and accessories for all the 
aforesaid goods; all included in Class 21.

כלי בישול, מטבח ומכלים, שאינם ממתכת יקרה או מצופים בה, 
לבית ולמטבח; כלי שולחן, שאינם סכו״ם, כלי שתיה וכלי אוכל; 
כלי בישול, לא חשמליים; כלי הגשה מפלסטיק; מכלי אחסון 
מפלסטיק לבית ולמטבח, שאינם ממתכת יקרה; פחי אשפה 
למשק הבית, סלי כביסה למשק הבית, פחים לשימוש כללי 

במשק הבית ; מערבלים לשימוש בייתי, לא חשמליים; פותחנים 
לבקבוקים; בקבוקים; כיורים, קערות; סלים ללחם; ארגזי לחם; 
קרשים ללחם; כלי חמאה; מכסים לכלי חמאה; פמוטים, שאינם 
ממתכת יקרה; קרמיקה לשימוש בייתי; מכסים למגשי גבינה; 
כלי חרסינה; מקלות אכילה סיניים; תחתיות, לא מנייר ושאינם 
מפיות שולחן; מקלות לבחישת קוקטיל; שייקרים (מערבלים) 
להכנת קוקטיילים, לא חשמליים; מסנני קפה לא חשמליים; 
מטחנות קפה, לא חשמליות; מטחנות קפה, מופעלות ידנית; 
פרקולטורים לקפה, לא חשמליים; קנקני קפה, לא חשמליים 
ושאינם ממתכת יקרה; חולצי פקקים; כלי חרס; בקבוקונים, 

שאינם ממתכת יקרה; קרשי חיתוך למטבח; בקבוקים ליין; כלי 
שולחן, שאינם ממתכת יקרה; בקבוקוני שתייה שאינם ממתכת 
יקרה; דליים לקרח; תבניות לקוביות קרח; כלי מתכת להכנת 
קרח ומשקאות קפואים; קומקומים לא חשמליים; מגשים 

מסתובבים; צלחות נייר; כלי הגשה; התקנים בסוג זה לאחסון 
סכינים; צלוחיות, שאינן ממתכת יקרה; ספלי ערבוב [מנערים, 
שייקרים]; מערכות תבלינים; מחזיקי ספוגים; חולטי תה, שאינם 
ממתכת יקרה; מערכות תה (כלי בית); מסננות לתה; מגשים 
למטרות ביתיות, שאינם ממתכת; זכוכית, לא מעובדת או 
מעובדת חלקית למעט זכוכית לבנייה;  כלי זכוכית, חרסינה 

וחומר שאינם בסוגים אחרים; אגרטלים, שאינם ממתכת יקרה; 
מערבלים, לא חשמליים; מגשים, קופסאות אוכל; כלי קדירה; 
מכלים; צלחות ומגשי גבינה; מטחנות קפה; פרקולטרים לקפה; 
קנקני קפה; תבניות לעוגיות; סירי בישול; כלי אפייה; קולרים; 
כוסות; קרשי חיתוך וקיצוץ; מכסים לקערות; כלי שולחן; כלי 
שתייה; בקבוקונים; מחבתות טיגון; גביעים; כוסות זכוכית; 
פומפיות; צנצנות; מסחטות מיצים, לא חשמליות; קנקנים; 

מערבלים מטבח, שאינם חשמליים; משענות לסכינים; מערכות 
ליקר; קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות; 
מלחיות למלח  פשטידות; סירים; צלחות לשולחן; מערוכים 
ביתיים; מצקות (כלי שולחן); סירי בישול איטי; מצקות [כלי 

בישול]; פקקים; מכלי אחסון למטבח; מסננות; קעריות לסוכר; 
מחזיקי קיסמים; חצובות )כלי שולחן); מאפרות; קערות לירקות; 
כלים לערבוב וטעימה של ״ן ; מטחנות פלפל ומלח ידניות; כלים 
למעיכת מזון, שאינם חשמליים; מריות ומסננות; מזלגות הגשה; 
כלי אוכל וכלי הגשה; מפצחי אגוזים, שאינם ממתכת יקרה; 
מעמדים לסכינים; מכשירים אלקטרונים למשיכה והמתה של 

חרקים; חלקים ואביזרים לכל הנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 
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 Owners

Name: Sky Chain Trading Limited 

Address: 3806 Central Plaz, 18 Harbour Road, Wanchai, 
Hong Kong, People's Republic of China

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
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QUALCOMM ATLAS

Trade Mark No. 285509 מספר סימן

Application Date 08/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: QUALCOMM Incorporated

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

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor chips for use in global positioning, 
wireless navigation, satellite navigation, satellite 
communications, wireless communications, and 
graphics processing; all included  in Class 9.

שבבים מוליכים למחצה לשימוש במיקום גלובלי, ניווט אלחוטי, 
ניווט לוויני, תקשורת לוויינית, תקשורת אלחוטית, ועיבוד 

גרפיקה; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                        

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

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

European Union, 22/12/2015, No. 14950018 האיחוד האירופי, 22/12/2015, מספר 14950018

Class: 9 סוג: 9
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innogy

Trade Mark No. 285515 מספר סימן

Application Date 08/06/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

information technology and audiovisual equipment; 
apparatus, instruments and cables for electricity; 
electromagnetic coils, Igniting apparatus, electric, for 
igniting at a distance, electrical cables, Electronic 
transformers (electricity), Electricity indicators, 
branch boxes (electricity), junction boxes, limiter 
(electricity), Anti-interference devices [electricity], 
Measuring devices, electric, Precision measuring 
apparatus, signaling, checking and teaching 
apparatus and instruments (included in class 9); 
apparatus, devices and instruments for recording, 
transmitting, delivery or reproduction of sound or 
images; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; Data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical); computers; 
Computer networking and data communications 
equipment; Data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical); Signal 
cables for IT, AV and telecommunication; modem for 
the connection of computers, telephones, fax 
machines and remote monitored devices to 
communication devices, data carriers; electronic 
publications (downloadable); recorded software; 
recorded data; Electricity measuring instruments; 
computer databases (recorded and unrecorded); 
Smart cards [integrated circuit cards]; encoded 
identity cards, encoded magnetic cards, smart cards, 
sound and image carriers (recorded and unrecorded, 
as included in class 9); electronic games (software) 
and play apparatus as accessories for an external 
screen or monitor; Magnets, magnetizers and 
demagnetizers; optical devices, enhancers and 
correctors; Safety, security, protection and signalling 
devices; diving equipment; Navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making devices; 
Measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; sensors and detectors; 
controllers (regulators); Scientific research and 
laboratory apparatus, educational apparatus and 
simulators; parts and accessories for all 
abovementioned goods, as far as included in this 
class; all included in class 9

ציוד טכנולוגיית מידע ואודי ויזואלי; מכשירים, התקנים וכלים 
לחשמל; סלילים אלקטרומגנטיים, התקני הצתה חשמליים 
להדלקה מרחוק, כבלים חשמליים, שנאים אלקטרוניים 

(חשמל), מחוונים חשמליים, תיבות הסתעפות (חשמל), תיבות 
חיבורים, מגביל (חשמל), התקנים למניעת הפרעות [חשמל], 
מכשירי מדידה חשמליים, ציוד מדידה מדויק, מכשירים וכלים 
לאיתות, בדיקות ולימוד (הנכללים בסוג 9); מכשירים, התקנים 
וכלים להקלטה, שידור, משלוח או שחזור של צליל או תמונה; 
כלים ומכשירים ליצירת, החלפת, המרת, צבירת, ויסות או 
בקרת חשמל; ציוד ואביזרים לעיבוד נתונים (חשמליים 

ומכניים); מחשבים; רשתות מחשבים וציוד תקשורת נתונים; 
ציוד ואביזרים לעיבוד נתונים (חשמליים ומכניים); כבלי איתות 
לרשתות תקשורת, אודיו-ויזואלי  וטלקומוניקציה; מודם לחיבור 
בין מחשבים, טלפונים, מכונות פקס והתקני פיקוח מרחוק לבין 

התקני תקשורת, מאגרי נתונים; פרסומים אלקטרוניים 
(להורדה); תוכנה מתועדת; נתונים מתועדים; מכשירי מדידת 
חשמל; מאגרי נתונים ממוחשבים (מתועדים ובלתי מתועדים); 
כרטיסים חכמים [כרטיסי מעגלים משולבים]; כרטיסי זיהוי 

מקודדים, כרטיסים מגנטיים מקודדים, כרטיסים חכמים, נושאי 
תמונה וצליל (מתועדים ובלתי מתועדים, הנכללים בסוג 9); 
משחקים אלקטרוניים (תוכנה) וציוד למשחקים כגון אביזרים 
עבור מסך או צג חיצוני; מגנטים, ממגנטים, ומנטרלי מגנוט; 
התקנים, מגברים, ומשפרים אופטיים; התקנים לבטיחות, 

אבטחה, הגנה ואיתות; ציוד צלילה; התקנים לניווט, הדרכה, 
מעקב, ויצירת מטרות ומפות; ציוד למדידה, גילוי וניטור, 

מחוונים ובקרים; חיישנים וגלאים; בקרים (רגולטורים); ציוד 
מחקר מדעי וציוד מעבדה, מכשירים וסימולטורים חינוכיים; 
חלקים ואביזרים עבור כל הסחורות לעיל, ככל שנכללים בסוג 
זה; הנכללים כולם בסוג 9                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; Market research; promotional services; 
professional business and/or organizational 
consulting services in the field of advertising and 
marketing; Publication of publicity texts; Providing 
information about home automation and home 
energy production and management; Writing of 
publicity texts; business management; arranging and 
conducting trade shows and exhibits for commercial 
and advertising purposes; arranging and conducting 
of advertising events; demonstration of goods and 

פרסום; מחקר שוק; שירותי קידום מכירות; שירותים מקצועיים 
עסקיים ו/או ייעוץ ארגוני בתחומי הפרסום והשיווק; פרסום 
טקסטים פרסומיים; מתן מידע על אוטומציה לבית ועל ייצור 
וניהול חשמל לבית; כתיבת טקסטים פרסומיים; ניהול עסקי; 

ארגון וניהול תצוגות ותערוכות סחר למטרות מסחריות 
ופרסומיות; ארגון וניהול אירועי פרסום; הדגמות של סחורות 
ושירותים; הצגת סחורות לצרכי פרסום; פרסום עיתונאי 

במגזינים, כתבי עת ועיתונים יומיים; פרסום ברדיו ובטלוויזיה; 
פרסום היקפי באצטדיונים; הדבקת מודעות; שירותי מענה 
טלפוני למנויים בלתי- זמינים; ארגון ירידים ותערוכות 
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services; presentation of goods for advertising 
purposes; press advertising in magazines, journals 
and daily newspapers; radio and television 
advertising; perimeter advertising in stadiums; bill-
posting; Telephone answering for unavailable 
subscribers; organization of fairs and exhibitions for 
corporate offices for advertising purposes; Business 
consultancy and advisory services in business 
matters in the fields of communication technology 
and the energy sector; services of property 
developers, namely organizational preparation of 
building projects; business services for third parties 
for the procurement of energy and fuels via pipeline 
networks, via tubing networks, via service contracts 
for other companies; business consultancy for third 
parties on the field of the production, procurement, 
transport and use of energy and water; business 
advisory services for the optimization of heat 
generating plants; marketing services in the fields of 
waste removal, waste water treatment, contaminated 
sites remediation services and the recovery and 
removal of waste; business assistance, management 
and administrative services; business analysis, 
research and information services in the field of 
home and office automation, energy, namely, 
electricity, petroleum, gas, water and wastewater; 
business management and company behavior 
management for third parties, namely in the fields of 
energy, gas, water and waste water; business 
management and company behavior management 
for third parties, namely of  heat generating plants; 
billing services for third parties in the field of heat 
consumption; Payroll preparation; organization of the 
access to pipeline networks for the distribution of 
energy, namely, electricity, petroleum, gas, water and 
waste water; conduction of commercial services for 
third parties, namely billing of energy supply; 
acceptance and processing and of orders in the field 
of energy supply; cost price analysis in the field of 
energy procurement and supply; compilation of 
statistics in the field of energy procurement and 
supply; procurement services for others (purchasing 
goods and services for other businesses) in the field 
of energy procurement and supply; Mediation of 
trade business and contracts for third parties in the 
field of electricity, petroleum, gas and water 
procurement and supply, namely, mediation of 
contracts for transport capacities, transportation 
services via pipeline networks and storage 
capacities; business management of power plants for 
the generation, conduction or supply of electric 
and/or thermic energy, gas or water for third parties; 
Commercial trading and consumer information 
services, auctioneering services, Rental of vending 
machines, agency services, organization of 
auctioneering services, collective buying services, 
commercial evaluation services, preparation of 
competitions, agency business, import and export 
services, Negotiation and agency services, ordering 
services, price comparison services, procurement 
services for third parties, subscription service; 
Business analysis, research and information 
services; rental and leasing of objects in relation to 
the provision of the services, as far as included in this 
class; consulting and information in regard to the 
aforementioned services, as far as included in this 
class; all included in class 35.

לאירגוניים למטרות פרסום; ייעוץ עסקי ושירותי ייעוץ בנושאים 
עסקיים בתחומי טכנולוגיית תקשורת במגזר האנרגיה; שירותים 
של פיתוח נכסים, דהיינו הכנות ארגוניות של פרויקטים לבנייה; 
שירותים עסקיים לצדדים שלישיים בקשר להשגת אנרגיה 
ודלקים באמצעות מערכת צנרות, באמצעות קווי צינורות, 
באמצעות חוזי שירות לחברות אחרות; ייעוץ עסקי לצדדים 
שלישיים בתחום של ייצור, רכש, הובלה ושימוש באנרגיה 

ובמים; שירותי ייעוץ עסקי עבור אופטימיזציה של מפעלים מניבי 
חום; שירותי שיווק בתחומי פינוי אשפה, טיפול בשפכים, 
שירותי טיהור אתרים מזוהמים ואחזור והסרה של פסולת; 

שירותי סיוע עסקי, אדמיניסטרציה וניהול; שירותי ניתוח עסקי, 
מחקר ומידע בתחומי אוטומציה לבית ולמשרד, אנרגיה, דהיינו 
חשמל, נפט, גז, מים וביוב; ניהול עסקי וניהול תרבות ארגונית 
עבור צדדים שלישיים, בעיקר בתחומים של אנרגיה, גז, מים 
ושפכים; ניהול עסקי וניהול תרבות ארגונית עבור צדדים 

שלישיים, בעיקר למפעלים מניבי חום ;שירותי חיוב עבור צדדים 
שלישיים בתחום צריכת  חימום; הכנת תלושי שכר; ארגון גישה 
למערכת הצנרת של צדדים שלישיים לצורך הפצת אנרגיה, 
דהיינו, חשמל, נפט, גז, מים וביוב;; מתן שירותים מסחריים 
עבור צדדים שלישיים, דהיינו חיוב על אספקת אנרגיה; קבלה 
ועיבוד של הזמנות בתחום של אספקת אנרגיה; ניתוח מחירים 

ועלויות בתחום רכש ואספקת אנרגיה; איסוף נתונים 
סטטיסטיים בתחום רכש ואספקת אנרגיה; שירותי רכש עבור 
אחרים (רכישת סחורה ושירותים לעסקים אחרים) בתחום רכש 
ואספקת אנרגיה; תיווך של עסקי סחר וחוזים עבור צדדים 

שלישיים בתחום של מתן ואספקת חשמל, נפט, גז ומים, דהיינו 
תיווך של חוזים ליכולת הובלה, שירותי הובלה באמצעות 
מערכת צינורות ויכולת אחסנה; ניהול עסקי של תחנות כוח 

לייצור, הולכה או אספקה של חשמל ו/או אנרגיה תרמית, מים 
או גז לצדדים שלישיים; שירותי סחר ומידע לצרכן, שרותי 

מכירה פומבית, השכרת מכונות אוטומטיות, שירותי סוכנות, 
ארגון של מכירות פומביות, שרותי קניה קבוצתית, שירותי 

הערכה מסחריים, הכנת תחרויות, שירותי סוכנות, שירותי יבוא 
וייצוא, שירותי משא ומתן וסוכנות, שירותי הזמנה, שירותי 

השוואת מחירים, שירותי רכש עבור צדדים שלישיים, שירותי 
מנויים; ניתוח עסקי, שירותי מחקר ומידע; השכרה וליסינג של 
אובייקטים בקשר למתן השירותים, ככל שהם נכללים בסוג זה; 
שירותי ייעוץ ומידע בקשר לשירותים לעיל, ככל שהם נכללים 
בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 35                                         
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Class: 37 סוג: 37

building, construction and demolition; Rental of tools, 
plant and equipment for construction and demolition; 
mining extraction, oil and gas extraction; property 
developer services, namely the execution of 
construction projects, namely landfill construction, 
building area development, railway construction, 
construction services, sports facility construction and 
underground engineering services; installation, 
cleaning, repair and maintenance works and 
interference suppression in relation to data 
communication (hardware), devices, apparatus and 
installations in the fields of energy, electrical 
engineering, building, communication and 
environment technology and machine, plant and 
building construction technology, dismantling of oil 
tanks; interference suppression in electrical 
apparatus in the fields of energy, electrical 
engineering, building, communication and 
environment technology and machine, plant and 
building construction technology, construction and 
maintenance of networks for the transportation of 
natural gas, liquid natural gas, oil, electrical energy; 
Construction management for the organization of the 
physical access to oil, gas, water and waste-water 
pipeline networks for third-parties, in namely for 
building construction purposes and urban 
development; rental, l leasing of objects in relation to 
the provision of the services, as far as included in this 
class; consulting and information in regard to the 
aforementioned services, as far as included in this 
class; ; all included in class 37.

בניין, בנייה והריסה; השכרת כלים, מכשור וציוד לבנייה 
והריסה; מיצוי כריה, מיצוי נפט וגז; שירותי פיתוח נכסים, דהיינו 
ביצוע פרויקטים של בנייה, דהיינו בנייה באמצעות מילוי אדמה, 
פיתוח שטחי בנייה, בניית מסילות רכבת, שירותי בנייה, הקמת 

מתקני ספורט ושירותי הנדסת רכבות תחתיות; עבודות 
התקנה, ניקוי, תיקון ותחזוקה, מניעת הפרעות בקשר 

לתקשורת נתונים (חומרה), התקנים, מכשירים ומתקנים 
בתחומי האנרגיה, הנדסת חשמל, בנייה, תקשורת וטכנולוגיית 
הסביבה, וכן טכנולוגיות מיכון תפעול ובנייה, פירוק של מיכלי 
שמן; מניעת הפרעות במנגנונים חשמליים, במיוחד בתחומי 

האנרגיה, הנדסת חשמל, בנייה, תקשורת וטכנולוגית הסביבה 
וכן טכנולוגיות מיכון תפעול ובנייה, בנייה ותחזוקה של רשתות 

להובלת גז טבעי, גז טבעי נוזלי, שמן, אנרגיה חשמלית; 
עבודות בנייה לארגון הגישה הפיזית לרשתות צנרת של נפט, 
גז, מים וביוב של צדדים שלישיים, דהיינו לצורך בנייה ופיתוח 
אורבני; השכרה וליסינג של אובייקטים בקשר למתן השירותים, 

ככל שהם נכללים בסוג זה; שירותי ייעוץ ומידע בקשר 
לשירותים לעיל, ככל שהם נכללים בסוג זה; הנכללים כולם 

בסוג 37.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely data, picture and voice 
services, namely multimedia services, telephone 
services, providing of telephone conference facilities, 
inquiry and ordering services, Facsimile transmission 
and email services, hotline and emergency phone 
services, navigation and global positioning services; 
operation and rental of telecommunication facilities, 
namely for radio and television; Collection and 
delivery of messages and general information; 
leasing of objects in relation to the provision of the 
services, as far as included in this class; consulting 
and information in regard to the aforementioned 
services, as far as included in this class; all included 
in class 38

טלקומוניקציה, במיוחד שירותי נתונים, תמונה וקול, דהיינו 
שירותי מולטימדיה, שירותי טלפון, מתן התקנים לוועידה 

טלפונית, שירותי בירור והזמנה, שירותי תמסורת פקסימיליה 
ודואר אלקטרוני, שירותי קו חם ומוקד חירום טלפוני, שירותי 

ניווט ומיקום גלובליים; הפעלת והשכרת התקני תקשורת, בפרט 
עבור רדיו וטלוויזיה; איסוף ומשלוח של הודעות ומידע כללי; 
ליסינג של אובייקטים בקשר למתן השירותים לעיל, ככל שהם 
נכללים בסוג זה; שירותי ייעוץ ומידע בקשר לשירותים, ככל 

שהם נכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 38                       
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Class: 39 סוג: 39

Distribution by pipeline and cable; transport; water 
distribution and supply (transportation); storage of 
waste from power plants; transportation and filling of 
oil tanks (storage); logistics services (transportation 
sector); logistics services in the transportation sector 
through a utility company or through municipal 
utilities, namely by supplying municipalities, private 
households, businesses and industry with electricity, 
gas, water and district heat; storage, transportation, 
distribution and delivery of energy and fuels by cable 
networks and by service contracts with third parties; 
water distribution and supply; storage, transportation, 
distribution and delivery of energy and fuels by 
pipelines and by service contracts with third parties; 
storage of fuels and energy materials; rental of 
pipeline networks (energy distribution networks) for 
the purpose of energy transportation; packaging and 
storage of goods; rental of motor vehicles, ships and 
air planes; rental of garages and car parks; 
transportation and distribution of grid gas, natural gas 
and liquefied natural gas, electricity, water and 
district heat; transportation of waste; operation of 
landfill sites, namely storage of waste oil, waste; 
Remediation of contaminated soils by removal and 
storage of the contaminated soils on landfills; Parking 
and vehicle storage, mooring; rental, letting and 
leasing of objects in relation to the provision of the 
services, as far as included in this class; consulting 
and information in regard to the aforementioned 
services, as far as included in this class; all included 
in class 39.

הולכה באמצעות צנרת וכבלים; שינוע; חלוקה ואספקת מים 
(שינוע); אחסון של פסולת מתחנות כוח; שינוע ומילוי מיכלי שמן 

( אחסון) ; שירותים לוגיסטיים(בתחום השינוע); שירותים 
לוגיסטיים בתחום השינוע באמצעות חברת שירות או באמצעות 
כלי עזר עירוניים, בפרט באמצעות אספקת חשמל, גז, מים 

וחימום לעיריות, משקי בית פרטיים, עסקים ותעשייה; אחסנה, 
הובלה, הפצה ואספקה של אנרגיה ודלקים באמצעות מערכת 
כבלים תוך חוזי שירות עם צדדים שלישיים; חלוקת ואספקת 
מים; אחסנה, הובלה, הפצה ואספקה של אנרגיה ודלקים 

באמצעות צנרת תוך חוזי שירות עם צדדים שלישיים; אחסנה 
של דלקים וחומרי אנרגיה; השכרה של רשתות צנרת (רשתות 

הפצת אנרגיה) לצורך שינוע אנרגיה; אריזה ואחסנה של 
סחורות; השכרת כלי רכב ממונעים, אניות ומטוסים; השכרת 
מוסכים וחניונים; הובלה והפצה של גז רשת, גז טבעי וגז טבעי 

נוזלי, חשמל, מים וחימום; הובלת פסולת; הפעלת אתרי 
הטמנה, דהיינו אחסון של פסולת שמן, פסולת; שיקום של 

קרקעות מזוהמות על ידי הסרה ואחסון של האדמה המזוהמת 
במזבלות; חניה ואחסנת רכב, עגינה; השכרה, מסירה וליסינג 
של אובייקטים בקשר למתן השירותים, ככל שהם נכללים בסוג 

זה; שירותי ייעוץ ומידע בקשר לשירותים לעיל, ככל שהם 
נכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 39                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture and assembly services; waste 
treatment (transformation), waste water treatment, 
sealing of contaminated sites, namely recycling and 
removal (destruction) of all types of waste, energy 
production, especially by water, oil and natural gas; 
Remediation of contaminated soils by soil treatment 
services (transformation); remediation by separation, 
incineration, sorting and destruction of all types of 
waste; air and water purification; provision of water 
management measures, namely treatment of drinking 
water, service water and waste water; Treatment and 
transformation of materials of natural resources, 
other raw materials, of energy and of 
substancesnamely, treatment of oil, gas, and fuel, 
and transformation in the nature of refining of 
products resulting from the treatment and chemical 
and petrochemical products, namely, refining of 
chemicals, petrochemicals, fuel, and biodiesel fuel; 
Printing, and photographic and cinematographic 
development; Duplication of audio and video 
recordings; rental and leasing of objects in relation to 
the provision of the aforementioned services, as far 
as included in this class; consulting and information 
in regard to the aforementioned services, as far as 
included in this class; all included in class 40.

שירותי יצור והרכבה אישיים; טיפול בפסולת (טרנספורמציה), 
טיפול בשפכים, איטום של אתרים מזוהמים, כלומר מחזור ופינוי 
(הרס) של כל סוגי הפסולת, ייצור אנרגיה, במיוחד באמצעות 

מים, נפט וגז טבעי; שיקום קרקעות מזוהמות באמצעות שירותי 
טיפול בקרקע (טרנספורמציה); תיקון על ידי הפרדה, שריפה, 
מיון והרס של כל סוגי הפסולת; טיהור אוויר ומים; מתן אמצעים 
לניהול משק מים, דהיינו טיפול של מי שתייה, מי שירות ומי 
שפכים; טיפול ושינוי של חומרים של משאבים טבעיים, של 
חומרי גלם אחרים, של אנרגיה ושל חומרים, דהיינו טיפול 
בנפט, גז ודלק, והמרה באמצעות זיקוק מוצרים הנוצרים 

מהטיפול ומוצרים כימיים ופטרוכימיים, דהיינו, זיקוק מוצרים 
כימיים ופטרוכימיים, דלק ודלק ביו-דיזל; הדפסה, ופיתוח 
צילומים וסרטים; שכפול של קלטות אודיו ווידאו; השכרה 
וליסינג של אובייקטים בקשר למתן השירותים, ככל שהם 

נכללים בסוג זה; שירותי ייעוץ ומידע בקשר לשירותים לעיל, 
ככל שהם נכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 40                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 42 סוג: 42
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IT services, namely development, programming and 
implementation of software, development of 
computer hardware, Hosting services and software 
as a service and rental of software, rental of 
computer hardware and systems, IT consultancy, 
advisory and information services; IT security, 
protection and restoration, data duplication and 
conversion services, data coding services, computer 
analysis and diagnosis, Development and 
implementation of computers and computer systems, 
computer project management services, data mining, 
digital watermarks, computer services, technological 
services related to computers, computer network 
services, updating of memory banks of computer 
systems, data migration services, updating websites 
for third parties, monitoring of computer systems by 
remote access; science and technology services; 
technical planning of pipelines for gas, water, waste 
water and of telecommunications lines; conduction of 
mineral exploration and exploration for energy and 
resulting substances and products, and all types of 
chemical and petrochemical products; engineering 
consultancy regarding the field of the conservation of 
energy and environmentally friendly and/or efficient 
energy generation for consumers and companies; 
monitoring of production processes, namely 
injections and withdrawals and the technical 
controlling of gases and liquids for transportation 
purposes; engineering services, namely technical 
calculations; research in the field of environmental 
protection; Development of software for data 
processing, namely software in the field of energy 
purchase, energy supply, energy delivery and energy 
transport; engineering security services, namely 
engineering consultancy in the field of security; 
technical planning of infrastructure projects, 
sewerage systems, septic systems and power plants; 
engineering consultancy, conducting engineering 
surveys and engineering calculations in the field of 
the generation, acquisition, transport and use of 
energy, gas, water and waste water; technical 
planning of heat generation plants; technical 
consultancy to optimize heat generation plants; 
technical supervision of industrial machinery in the 
fields of energy, gas, water and waste water and of 
heat generation plants; services in the fields of 
science and technology and related research and 
development services; analysis for oil-field 
exploitation; engineering services in the fields of 
energy technology, electrical engineering, building 
technology, communication technologies and 
environmental engineering and mechanical 
engineering, plant engineering and equipment 
engineering; technical planning for the production of 
equipment, plants and facilities in the fields of energy 
technology, electrical engineering, building 
technology, communication technologies and 
environmental engineering as well as mechanical 
engineering, plant engineering and equipment 
engineering, exploration of mineral resources as well 
as of other raw materials and of energy and of 
resulting substances and products, as well as all 
types of chemical and petrochemical products; 
engineering services, namely in the fields of gas 
transportation, the supply of gas, heat and energy as 
well as the use of natural gas; testing, authentication 
and quality control; design services; rental and 

שירותי רשתות תקשורת, דהיינו פיתוח, תכנות והטמעה של 
תוכנה, פיתוח של חומרת מחשב, שירותי אירוח ושירותי תוכנה 
כשירות והשכרת תוכנה, השכרה של חומרת ומערכות מחשב, 
ייעוץ מידע ושירותים בקשר לרשתות תקשורת; אבטחת מידע, 
הגנה ושיקום של רשתות תקשורת, שירותי שכפול והמרת 

נתונים, שירותי קידוד נתונים, בדיקת ואבחון מחשבים, פיתוח 
והטמעה של מחשבים ומערכות מחשב, שירותי ניהול פרויקטי 
מחשב, כריית נתונים, סימני מים דיגיטליים, שירותי מחשוב, 
שירותים טכנולוגיים הקשורים למחשבים, שירותי רשת 

מחשבים, עדכון מאגרי הזיכרון של מערכות מחשב, שירותי 
העברת נתונים, עדכון אתרים עבור צדדים שלישיים, ניטור של 
מערכות מחשב על ידי גישה מרחוק; שירותי מדע וטכנולוגיה; 
תכנון טכני של צנרות גז, מים, שפכים וקווי תקשורת; ביצוע 

חקר מינרלים, חקר אנרגיה וחומרים ותוצרים נלווים, וכן של כל 
סוגי המוצרים הכימיים והפטרוכימיים; ייעוץ הנדסי בקשר 
לתחום שימור האנרגיה וייצור של אנרגיה ידידותית לסביבה 

ו/או אנרגיה יעילה עבור צרכנים וחברות; ניטור של תהליכי יצור, 
בעיקר בקשר להזרקה ומשיכה וכן שליטה טכנית בגזים ונוזלים 
למטרות תחבורה; שירותי הנדסה, בפרט חישובים טכניים; 
מחקר בתחום הגנת הסביבה; פיתוח תוכנה לעיבוד נתונים, 
בעיקר תוכנה בתחום רכישה אנרגיה, אספקת אנרגיה, הובלת 
אנרגיה ושינוע אנרגיה; שירותי הנדסה ביטחוניים, בעיקר יעוץ 
הנדסי בתחום הביטחון; תכנון טכני של פרויקטים של תשתיות, 
מערכות ביוב, מערכות ספיגה ותחנות כוח; ייעוץ הנדסי, ביצוע 
סקרים הנדסיים וחישובים הנדסיים בתחום הייצור, רכישת, 
הובלת והשימוש באנרגיה, גז, מים ושפכים; תכנון טכני של 

מפעלי הפקת חום; יעוץ טכני לאופטימיזציה של מפעלי הפקת 
חום; פיקוח טכני על מכונות תעשייתיות בתחומי האנרגיה, גז, 
מים ושפכים ושל מפעלי הפקת חום; שירותים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה וכן שירותי מחקר ופיתוח הקשורים בהם; ניתוח 
ניצולת שדה נפט; שירותים הנדסיים בתחומי טכנולוגיית 

אנרגיה, הנדסת חשמל, טכנולוגיית בנייה, טכנולוגיות תקשורת 
והנדסה סביבתית וכן הנדסת מכונות, הנדסת תפעול והנדסת 

ציוד; תכנון טכני לייצור ציוד, מפעלים ומתקנים בתחומי 
טכנולוגיית אנרגיה, הנדסת חשמל, טכנולוגיית בנייה, 

טכנולוגיות תקשורת והנדסה סביבתית, וכן הנדסת מכונות, 
הנדסת תפעול והנדסת ציוד, חקר של משאבים מינרליים וכן 
של חומרי גלם אחרים ושל אנרגיה ושל תוצרי ומוצרי לוואי, וכן 
של כל סוגי המוצרים הכימיים והפטרוכימיים; שירותי הנדסה, 
בפרט בתחומי שינוע גז, אספקת גז, חום ואנרגיה, וכן השימוש 

בגז טבעי; בדיקות, אימות ובקרת איכות; שירותי עיצוב; 
השכרה וליסינג של אובייקטים בקשר למתן השירותים, ככל 
שהם נכללים בסוג זה; שירותי ייעוץ ומידע בקשר לשירותים 

לעיל, ככל שהם נכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 42.       
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 Owners

Name: innogy SE

Address: Opernplatz 1, Essen, 45128, 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

leasing of objects in relation to the provision of the 
aforementioned services, as far as included in this 
class; consulting and information in regard to the 
aforementioned services, as far as included in this 
class; all included in class 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)

Germany, 16/12/2015, No. 3020150629391 גרמניה, 16/12/2015, מספר 3020150629391

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 285567 מספר סימן

Application Date 01/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1299225 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments  for use in 
anesthesia, sleep diagnostics, pneumology and 
neonatology ; sleep diagnostics apparatus; sleep 
respiratory therapy apparatus; pneumology 
apparatus; aerosol dispensers; neonatology 
apparatus, in particular incubators, heat beds, heat 
emitters; instruments for respiratory therapy; 
apparatus for oxygen therapy; face masks for 
anaesthesia, inhalation and breathing equipment and 
for respiratory or oxygen therapy; rail systems for 
breathing and anaesthesia equipment; sleep 
diagnostic equipment; resuscitation units; respiratory 
apparatus; anaesthetic apparatus; inhalers; test 
equipment for breathing equipment, anaesthesia 
equipment and inhalation equipment; equipment for 
measuring, monitoring and logging basic human 
functions and physiological variables; compressors 
for medical compressed air; oxygen concentrators; 
phototherapy equipment; all of the aforesaid goods 
being medical apparatus and instruments.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing in connection with 
pharmaceutical preparations, medical apparatus and 
instruments, and printed matter.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of medical apparatus and 
instruments.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; rental of medical apparatus and 
instruments.

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

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

European Union, 02/09/2015, No. 014527444 האיחוד האירופי, 02/09/2015, מספר 014527444

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 66131/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Turquoise, dark blue and magenta.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The grey background does not 
belong to the trademark. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: Löwenstein Medical Luxembourg S.A.

Address: 18 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg S.A.)

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 66231/01/2018



Trade Mark No. 285568 מספר סימן

Application Date 10/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1299228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangdong Alpha Animation and Culture Co., 
Ltd. 

Address: Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai 
District, Shantou City, 515800 Guangdong Province, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer memory devices; compact discs (read-
only-memory); software (computer), (recorded), 
namely, computer game programs, educational 
software, software for use in data storage and editing 
photographs; mouse [data processing equipment]; 
notebook computers; USB flash drives; counters; 
weighing apparatus and instruments; telephone 
apparatus; telephones (Portable -); television 
apparatus; DVD players; portable media players; 
optical discs (audio-video); eyeglasses; animated 
cartoons;chargers for electric batteries; batteries, 
electric.

Class: 28 סוג: 28

Game machines; toys; spinning tops [toys]; toy 
vehicles; jigsaw puzzles; parlor games; intelligent toy; 
playing cards; chess; playing balls.

ט"ו שבט תשע"ח - 66331/01/2018



Trade Mark No. 285578 מספר סימן

Application Date 30/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1040075 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown, red, white.

 Owners

Name: OÜ Brenstol

Address: Peterburi tee 44, EE-11415 Tallinn, Estonia

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: 19 סוג: 19

Building materials not of metal, namely, flooring, 
roofing, siding, cladding and decking all of solid 
wood; timber for building; manufactured timber; semi-
worked wood; floors, namely floor boards; non-
metallic transportable buildings, namely modular 
buildings.

ט"ו שבט תשע"ח - 66431/01/2018



SAUTER

Trade Mark No. 285596 מספר סימן

Application Date 13/06/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric kitchen appliances and accessories namely,; 
washing machines, electric washing machines, 
combined washing and drying machines, ironing 
machines, dishwashers, automatic dishwashers, food 
processors, mixers, electric meat grinders, slicers, 
electric grinders for household purposes, electric 
coffee grinders, juicers, milk foamers, electric tin 
openers, electric domestic machines for use in the 
preparation of foods and beverages; garbage 
disposals; electric vacuum cleaners, battery driven 
vacuum cleaners, parts to vacuum cleaners namely 
hoses, nozzles, tubes, dust bags and filters; steam 
cleaners; all included in class 7.

מכשירי חשמל ביתיים למטבח וחלקיהם דהיינו מכונות כביסה, 
מכונות כביסה חשמליות, מכונות כביסה וייבוש משולבות, 
מגהצים,  מדיחי כלים, מדיחי כלים אוטומטיים, מעבדי מזון, 
מערבלים )מיקסרים(, מטחנות בשר חשמליות, קוצצים, 

מטחנות חשמליות לשימוש ביתי, מטחנות קפה חשמליות , 
סוחטי מיץ, מקציפי חלב, פותחני קופסאות חשמליים,  מכונות 
ביתיות חשמליות לשימוש בהכנת מאכלים ומשקאות; טוחני 
אשפה; שואבי אבק חשמליים, שואבי אבק המונעים על ידי 

סוללה, חלקים לשואבי אבק כגון צינורות, פיות לצינורות, שקיות 
אבק ומסננים; קולטי אדים; מכשיר ניקוי בקיטור; הנכללים כולם 
בסוג 7.                                                                           
                                                                                    

                                        

Class: 8 סוג: 8

Electric razors, hair clippers, hair removals,  
machines for shaping facial hair; table cutlery; 
silverware [cutlery]; electric steam irons; iron; 
vegetable choppers; all included in class 08.

מכונות גילוח, מכונות תספורת, מסירי שיער,  מכונות לעיצוב 
זקן; כלי שולחן; כלי-כסף [כלי שולחן]; מגהצי אדים חשמליים; 
מגהץ;  קוצצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 08.                         

                                                    

Class: 9 סוג: 9

Televisions, television and radio receivers, television 
remote controllers, electric batteries, loudspeakers, 
electric apparatus for broadcasting and recording 
pictures, amplifiers, voice recorders, DVD players, 
cellular phones; telephone sets; wireless telephone 
sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
palm computers; electronic photo albums; digital 
picture frames for displaying digital pictures; monitors 
for computer; lap top computers; computers; portable 
hard disk drives; laser printers; inkjet printers; color 
printers; printers for use with computers; solar 
batteries; portable Chargers for electric batteries; 
Universal Serial Bus [USB] Flash drives; all included 
in class 9.

טלוויזיות, מקלטי טלוויזיה ורדיו, שלטי טלוויזיה, מכשירי קולנוע 
ביתי, סוללות חשמליות, רמקולים, התקנים חשמליים לשידור 
 ,DVD והקלטת תצלומים, מגברים חשמליים, מקליטי קול, נגני
טלפונים סלולריים; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון אלחוטיים; 

התקני תקשורת ניידים, בפרט, שפופרות, וואקי-טוקיים, טלפוני 
לוויין ומחשבי כף יד; אלבומי תמונות חשמליים; מסגרות תמונה 
דיגיטליות להצגת תמונות דיגיטליות; מסכי מחשב; מחשבים 
ניידים; מחשבים; כונני דיסק קשיח ניידים; מדפסות לייזר; 
מדפסות הזרקת דיו; מדפסות צבע; מדפסות לשימוש עם 
מחשבים; סוללות סולאריות; מטענים ניידים לסוללות; כונני 

פלאש אפיק העברת נתונים אוניבסאלי (USB); הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 66531/01/2018



Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd  שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef St., Rishon LeZion, 75704, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, 75704, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Class: 11 סוג: 11

Gas boilers, air heating apparatus, electric stoves, 
solar energy collectors, air conditioners, freezers, 
refrigerators, refrigerating show case, electric fans, 
air conditioning installations for buildings, air 
conditioners for vehicles, bread toasters, water 
heaters, kitchen ovens, kitchen stoves, electric 
cookers, gas ranges, hot plates, electric coffee 
percolators, coffee machines, electric deep fryers, 
electric pots, electric kettles, microwave ovens, 
electric bread makers, electric rice cookers; toaster 
ovens, contact grillers, slice toasters; electric grillers, 
gas grillers; hair-dryers; clothes dryers, air purifying 
apparatus and machines, dehumidifiers, humidifiers, 
water filtering apparatus, electric ice makers, solar 
powered lanterns, electric refrigerators; lighting 
appliances; ; hair dryer and stylers; machines for 
cloths drying;  tumble driers; parts and/or 
components and accessories of all the above-
mentioned goods;  all included in class 11.

דודי גז, מתקני חימום אויר, תנורי חשמל, קולטי אנרגית שמש, 
מזגני אויר, מקפיאים, מקררים, ארונות תצוגה מקוררים, 

מאווררים חשמליים, מתקני מיזוג אויר עבור בניינים, מיזוג אויר 
עבור רכב, מצנמי לחם, מחממי מים, תנורים למטבח, כיריים 
למטבח, מכונות בישול חשמליות, כיריים לגז, פלטות לבישול, 
פרקולטורי קפה חשמליים, מכונות קפה, מכשירי טיגון עמוק 
חשמליים, סירי בישול חשמליים, קומקומים חשמליים, תנורי 
מיקרוגל, אופי לחם חשמליים, מבשלי אורז חשמליים; טוסטר 
אובנים, טוסטרים לחיצה, טוסטרים קופצים; גרילים גז, גרילים 
חשמל; מייבשי שיער, מייבשי ביגוד, מתקני ומכונות טיהור אויר, 
מבטלי לחות, מתקני סינון מים, מייצרי קרח חשמליים, מנורות 
המופעלות בכוח השמש, מקררים חשמליים; מתקנים לתאורה;  
 מייבשי ומעצבי שיער;  מכונות לייבוש כביסה, מייבשי כביסה; 
חלקים ו/או רכיבים ואביזרים עבור כל הטובין הנ"ל;  הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 21 סוג: 21

Pans; Pots; Baking pans; Appliances (non- electric) 
and utensils for the home, kitchen, cooking and 
baking; Plates; Glasses; Cups; Mugs; Disposable 
utensils; Serving utensils; Pottery, stainless steel, 
metal, ceramic and iron cast utensils; tools and 
equipment for cleaning purposes operated manually, 
Cookware; Oven mitts; Kitchen gadgets namely, 
molds ,mixing spoons ,spatulas for kitchen use ,garlic 
presses, non-electric crushers for kitchen use, 
kitchen containers ,graters for kitchen use ; all 
included in class 21. 

מחבתות; סירים; תבניות אפייה; מכשירים (לא  חשמליים)  
וכלים לבית , למטבח, לבישול ולאפייה; צלחות; כוסות; ספלים; 
מאגים; כלים חד פעמיים; כלי הגשה; כלי חרס, כלי נירוסטה, 
כלי מתכת, כלי קרמיקה וכלי  ברזל יצוק; כלים וציוד לצורכי 
ניקיון המופעלים באופן ידני; כלי בישול; כפפות לתנור; 

גאדג'טים  למטבח דהיינו תבניות, כפות ערבוב, כף מריחה, 
לחצן שום, מועך לא אלקטרוני למטבח, מכלים למטבח,  

פומפייה; הנכללים כולם בסוג 21                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ו שבט תשע"ח - 66631/01/2018



Trade Mark No. 285597 מספר סימן

Application Date 13/06/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric kitchen appliances and accessories namely,; 
washing machines, electric washing machines, 
combined washing and drying machines, ironing 
machines, dishwashers, automatic dishwashers, food 
processors, mixers, electric meat grinders, slicers, 
electric grinders for household purposes, electric 
coffee grinders, juicers, milk foamers, electric tin 
openers, electric domestic machines for use in the 
preparation of foods and beverages; garbage 
disposals; electric vacuum cleaners, battery driven 
vacuum cleaners, parts to vacuum cleaners namely 
hoses, nozzles, tubes, dust bags and filters; steam 
cleaners; all included in class 7.

מכשירי חשמל ביתיים למטבח וחלקיהם דהיינו מכונות כביסה, 
מכונות כביסה חשמליות, מכונות כביסה וייבוש משולבות, 
מגהצים, מדיחי כלים, מדיחי כלים אוטומטיים, מעבדי מזון, 
מערבלים )מיקסרים(, מטחנות בשר חשמליות, קוצצים, 

מטחנות חשמליות לשימוש ביתי, מטחנות קפה חשמליות , 
סוחטי מיץ, מקציפי חלב, פותחני קופסאות חשמליים, מכונות 
ביתיות חשמליות לשימוש בהכנת מאכלים ומשקאות; טוחני 
אשפה; שואבי אבק חשמליים, שואבי אבק המונעים על ידי 

סוללה, חלקים לשואבי אבק כגון צינורות, פיות לצינורות, שקיות 
אבק ומסננים; קולטי אדים; מכשיר ניקוי בקיטור; הנכללים כולם 
בסוג 7.                                                                           
                                                                                    

                                            

Class: 8 סוג: 8

Electric razors, hair clippers, hair removals, machines 
for shaping facial hair; table cutlery; silverware 
[cutlery]; electric steam irons; iron; vegetable 
choppers; all included in class 08.

מכונות גילוח, מכונות תספורת, מסירי שיער, מכונות לעיצוב 
זקן; כלי שולחן; כלי-כסף [כלי שולחן]; מגהצי אדים חשמליים; 
מגהץ; קוצצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 08.                         

                                                      

Class: 9 סוג: 9

Televisions, television and radio receivers, television 
remote controllers, electric batteries, loudspeakers, 
electric apparatus for broadcasting and recording 
pictures, amplifiers, voice recorders, DVD players, 
cellular phones; telephone sets; wireless telephone 
sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
palm computers; electronic photo albums; digital 
picture frames for displaying digital pictures; monitors 
for computer; lap top computers; computers; portable 
hard disk drives; laser printers; inkjet printers; color 
printers; printers for use with computers; solar 
batteries; portable Chargers for electric batteries; 
Universal Serial Bus [USB] Flash drives; all included 
in class 9.

טלוויזיות, מקלטי טלוויזיה ורדיו, שלטי טלוויזיה, מכשירי קולנוע 
ביתי, סוללות חשמליות, רמקולים, התקנים חשמליים לשידור 
 ,DVD והקלטת תצלומים, מגברים חשמליים, מקליטי קול, נגני
טלפונים סלולריים; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון אלחוטיים; 

התקני תקשורת ניידים, בפרט, שפופרות, וואקי-טוקיים, טלפוני 
לוויין ומחשבי כף יד; אלבומי תמונות חשמליים; מסגרות תמונה 
דיגיטליות להצגת תמונות דיגיטליות; מסכי מחשב; מחשבים 
ניידים; מחשבים; כונני דיסק קשיח ניידים; מדפסות לייזר; 
מדפסות הזרקת דיו; מדפסות צבע; מדפסות לשימוש עם 
מחשבים; סוללות סולאריות; מטענים ניידים לסוללות; כונני 

פלאש אפיק העברת נתונים אוניברסלי (USB); הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 66731/01/2018



Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd  שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef St., Rishon LeZion, 75704, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, 75704, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Class: 11 סוג: 11

Gas boilers, air heating apparatus, electric stoves, 
solar energy collectors, air conditioners, freezers, 
refrigerators, refrigerating show case, electric fans, 
air conditioning installations for buildings, air 
conditioners for vehicles, bread toasters, water 
heaters, kitchen ovens, kitchen stoves, electric 
cookers, gas ranges, hot plates, electric coffee 
percolators, coffee machines, electric deep fryers, 
electric pots, electric kettles, microwave ovens, 
electric bread makers, electric rice cookers; toaster 
ovens, contact grillers, slice toasters; electric grillers, 
gas grillers; hair-dryers; clothes dryers, air purifying 
apparatus and machines, dehumidifiers, humidifiers, 
water filtering apparatus, electric ice makers, solar 
powered lanterns, electric refrigerators; lighting 
appliances; ; hair dryer and stylers; machines for 
cloths drying; tumble driers; parts and/or components 
and accessories of all the above-mentioned goods; 
all included in class 11.

דודי גז, מתקני חימום אויר, תנורי חשמל, קולטי אנרגית שמש, 
מזגני אויר, מקפיאים, מקררים, ארונות תצוגה מקוררים, 

מאווררים חשמליים, מתקני מיזוג אויר עבור בניינים, מיזוג אויר 
עבור רכב, מצנמי לחם, מחממי מים, תנורים למטבח, כיריים 
למטבח, מכונות בישול חשמליות, כיריים לגז, פלטות לבישול, 
פרקולטורי קפה חשמליים, מכונות קפה, מכשירי טיגון עמוק 
חשמליים, סירי בישול חשמליים, קומקומים חשמליים, תנורי 
מיקרוגל, אופי לחם חשמליים, מבשלי אורז חשמליים; טוסטר 
אובנים, טוסטרים לחיצה, טוסטרים קופצים; גרילים גז, גרילים 
חשמל; מייבשי שיער, מייבשי ביגוד, מתקני ומכונות טיהור אויר, 
מבטלי לחות, מתקני סינון מים, מייצרי קרח חשמליים, מנורות 
המופעלות בכוח השמש, מקררים חשמליים; מתקנים לתאורה; 
מייבשי ומעצבי שיער; מכונות לייבוש כביסה, מייבשי כביסה; 
חלקים ו/או רכיבים ואביזרים עבור כל הטובין הנ"ל; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 21 סוג: 21

Pans; Pots; Baking pans; Appliances (non- electric) 
and utensils for the home, kitchen, cooking and 
baking; Plates; Glasses; Cups; Mugs; Disposable 
utensils; Serving utensils; Pottery, stainless steel, 
metal, ceramic and iron cast utensils; tools and 
equipment for cleaning purposes operated manually, 
Cookware; Oven mitts; Kitchen gadgets namely, 
molds ,mixing spoons ,spatulas for kitchen use ,garlic 
presses, non-electric crushers for kitchen use, 
kitchen containers ,graters for kitchen use ; all 
included in class 21. 

מחבתות; סירים; תבניות אפייה; מכשירים (לא חשמליים) וכלים 
לבית , למטבח, לבישול ולאפייה; צלחות; כוסות; ספלים; 

מאגים; כלים חד פעמיים; כלי הגשה; כלי חרס, כלי נירוסטה, 
כלי מתכת, כלי קרמיקה וכלי ברזל יצוק; כלים וציוד לצורכי ניקיון 

המופעלים באופן ידני; כלי בישול; כפפות לתנור; גאדג'טים 
למטבח דהיינו תבניות, כפות ערבוב, כף מריחה, לחצן שום, 

מועך לא אלקטרוני למטבח, מכלים למטבח, פומפייה; הנכללים 
כולם בסוג 21.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ו שבט תשע"ח - 66831/01/2018



Trade Mark No. 285628 מספר סימן

Application Date 14/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mitac International Corp.

Address: 1, R&D Road 2, Hsinchu Science-Based 
Industrial Park, Hsinchu Hsien, Taiwan (Republic of 
China)

(a corporation incorporated under the laws of Taiwan) 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Heart rate monitors; sensors for heart rate monitors; 
pulse rate meters; electrocardiographs; 
sphygmomanometers; thermometers for medical 
purposes; oximeters; monitoring devices for 
respiration rate measurement; all included in class 
10.

מכשירי ניטור קצב לב; חיישנים למכשירי ניטור קצב לב; מדי 
קצב דופק; אלקטרוקרדיוגרפים; מדי לחץ דם; מדי חום למטרות 
רפואיות; אוקסימטרים; התקני ניטור למדידת קצב נשימה; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 66931/01/2018



Trade Mark No. 285698 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1299419 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software relating to email and the 
managing and distributing of email signatures, email 
archiving and auto responding to incoming emails; 
software applications downloadable relating to email 
and the managing and distributing of email 
signatures, email archiving and auto responding to 
incoming
emails; data processing software; computer 
programmes for data processing; computer software 
applications [downloadable] relating to email and the 
managing and distributing of email signatures, email 
archiving and auto responding to incoming emails ; 
computer software for email archiving; computer 
software applied to cloud-based email archiving; 
computer software for filtering spam and illicit images 
and related content and providing risk assessment; 
computer programmes for adding disclaimers to 
email signatures; computer software for creating 
email signature templates using text, images and 
dynamic fields; computer software for the 
management of emails; computer software applied to 
cloud-based email signatures; computer software for 
the reproduction and processing of audio, video and 
multimedia content; computer software for centrally 
distributing email signatures; computer software for 
designing email signatures; computer software for 
creating customised auto-reply messages; 
downloadable electronic publications; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; CDs; cards [magnetic or encoded]; data 
storage media; disks magnetic; electronic data 
carriers; computer software for developing and 
operating cloud computer networks and applications; 
computer software platforms for cloud computing 
networks and applications.

ט"ו שבט תשע"ח - 67031/01/2018



 Owners

Name: Exclaimer Limited

Address: Alpha House, 9-11 Alexandra Road, 
Farnborough, Hampshire GU14 6BU, United Kingdom

(Incorporated under the laws of England and Wales 
Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing; computer software rental; online 
technical support in the field of computer software; 
updating of computer software for others; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
consulting services in the field of cloud computing; 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; consulting services in the field of cloud 
computing; designing, operating, creating, 
customizing, implementing and maintaining IT 
systems (software) for others; design and 
development of computer hardware and software; 
application service provider hosting computer 
software applications of others; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software 
development tools; design and development of 
computer software; design of computer software for 
creating signatures template design; IT consultancy 
services in the fields of computer software; providing 
technical information on web access, website 
management, email management and website 
security via computer networks and global 
communications networks; computer software 
technical support services.

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

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

United Kingdom, 30/09/2015, No. UK00003129268 UK00003129268 ממלכה מאוחדת, 30/09/2015, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 67131/01/2018



Trade Mark No. 285699 מספר סימן

Application Date 22/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1299423 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Self-regulating fuel pumps; petrol pumps for service 
stations; submersible pumps; surface pumps 
[machines]; motors for pumps; filters for motors; 
brushes being parts of motors, generators and 
dynamos; connecting rods for motors; direct current 
motors; cooling radiators for motors; water pumps for 
use in motors and engines; suction pumps; 
circulating pumps; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; pumps [machines]; lubricating 
pumps; pumps for heating installations; compressed 
air pumps; positive displacement pumps; centrifugal 
pumps; pumps, electric; pump impellers; controlled 
volume pumps; hydraulic pumps; rotary pumps; 
shafts for pumps; vertical turbine pumps; electric 
water pumps; water pumps for baths; water pumps 
for spa baths; water pumps for swimming pools; 
electric pumps for aquariums; electric pumps for 
swimming pools; sump pumps; sludge pumps; oil 
drain pumps; silt pumps; reverse osmosis pumps; 
pump control valves; valves [parts of pumps]; 
refrigerant recovery pumps; high-pressure pumps for 
washing installations; water pumps for water filtering 
units; pumps [machines] for the beverage industry; 
vacuum pumps [machines]; compressors for 
refrigerators; oil pumps for land vehicle engines; belts 
for motors; cylinders for motors; fans for motors; 
motor mufflers; starter motors; starters for motors; 
motorized cultivators; machine couplings; 
transmissions for machines; multistage pumps, 
including horizontal and vertical multistage pumps, 
single stage pumps, booster pump sets, drainage 
pumps, sewage pumps.

ט"ו שבט תשע"ח - 67231/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Fire pumps; electronic controllers for the start and the 
stop of pumps through pressure-sensors; 
switchboards; switches, electric; control panels 
[electricity]; electric switch plates; power switches; 
gasoline gauges; liquid level sensors; level 
indicators; flow gauges; flow meters; inverters 
[electricity]; microprocessors; accumulators, electric; 
batteries, electric; collectors, electric; conductors, 
electric; converters, electric; wires, electric; electricity 
conduits; inductors [electricity]; limiters [electricity]; 
resistances, electric; relays, electric; switchboxes 
[electricity]; terminals [electricity]; transformers 
[electricity]; power controllers; distribution boards 
[electricity]; magnetic wires; printed circuits; wafers 
for integrated circuits; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; sheaths for electric 
cables; fuses; armatures [electricity]; cables, electric; 
coils, electric; connectors [electricity]; contacts, 
electric; couplings, electric; distribution boxes 
[electricity]; distribution consoles [electricity]; battery 
chargers; remote controls; commutators; electric loss 
indicators; accumulator boxes; ohmmeters; semi-
conductors; electric buzzers; time switches, 
automatic; computer software  featuring pumping 
applications ; digital recording media; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; fire extinguishers; apparatus for the 
reproduction of sound or images; sound and image 
recording apparatus; apparatus for the transmission 
of sound or images; probes for scientific purposes; 
surveying instruments; photographic cameras; optical 
condensers; weighing machines; measuring devices, 
electric; electronic controls for motors.

Class: 11 סוג: 11

Heat pumps; circulators for heating installations; 
apparatus for softening water; water distribution 
installations; water supply installations; water 
purification installations; water softening apparatus 
and installations; waste water treatment apparatus; 
water conduits installations; cooling installations for 
water; water heaters [apparatus]; water purification 
apparatus; water cooling towers; water fountains; 
water filters; level controlling valves in tanks; 
regulating and safety accessories for water 
apparatus; steam generators; heat accumulators; 
heat exchangers, not parts of machines; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; 
dosing valves [parts of heating or gas installations]; 
aquarium heaters; sewage treatment plants; sewage 
disposal plants; sewage purification apparatus; pipes 
[parts of sanitary installations]; pipe line cocks 
[spigots]; water intake apparatus; desalination plants; 
pressure water tanks; automatic watering 
installations; flushing apparatus; sanitary apparatus 
and installations; sprinkler systems for irrigation; drip 
irrigation emitters [irrigation fittings]; anti-splash tap 
nozzles; drip irrigation systems; water control valves 
for faucets; watering machines for agricultural 
purposes; aquarium lights; diving lights; flashlights 
[torches]; air-conditioning installations; air 
humidifiers; distillation apparatus.

ט"ו שבט תשע"ח - 67331/01/2018



 Owners

Name: Xylem IP Management S.à r.l.

Address: Breedewues 11, L-1259 Senningerberg, 
Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 67431/01/2018



Trade Mark No. 285722 מספר סימן

Application Date 08/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0590410 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training services in the field of hairdressing, make-
up, beauty, cosmetology and perfumery; 
hairdressing, make-up and beauty courses; 
publishing of books, film reviews; agencies for 
performing artists; rental of films, phonograph 
recordings, cinematographic projection apparatus 
and theatre set accessories; arranging of 
competitions in the field of education or 
entertainment; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes.

Class: 42 סוג: 42

Beauty care services; hairdressing and beauty 
salons; massages, thalassotherapy, makeup; rest 
and convalescent homes; day-nurseries; marriage 
bureaux; undertaking; services of engineers, 
professional consultancy and drawing up of plans 
unrelated to business dealings;
engineering work (not for construction); prospecting; 
materials testing; laboratories; rental of hair treatment 
equipment, for farming, clothing, bedding, vending 
apparatus; printing; leasing access time to a 
computer database server centre; news reporters 
services; videotape filming; providing facilities
for exhibitions..

ט"ו שבט תשע"ח - 67531/01/2018



Conditions/Disclaimers

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

The name "mod's hair" is in grey font except the letter 
"s" which is in white within a red parallelepiped.

 Owners

Name: FGAL Beauté SA

Address: 62 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 67631/01/2018



Trade Mark No. 285726 מספר סימן

Application Date 11/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0977264 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JACQUES BOGART INTERNATIONAL BV, 
société privée

Address: Westblaak 89, NL-3012 KG ROTTERDAM, 
Netherlands

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, namely perfumes, eau-de-toilette and 
eau-de-parfum; beauty products, namely blushes, 
eye shadows, make-up foundations, facial masks 
and beauty masks, lipstick, nail varnish, nail-varnish 
removing preparations; lotions, creams and other 
preparations for removing make-up; toiletry products, 
namely shampoos, bath salts for non-medical use, 
bath and shower gels, bubble baths, toilet soaps and 
cakes of soap, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
soaps, shaving creams and foams, after-shave 
lotions and balms; dentifrices; cosmetic sun products, 
namely suntan oils, milks, lotions and creams; self-
tanning creams, products for tanning the skin; non-
medical preparations for skincare, for the body, face, 
eyes, lips, neck, bust, hands, legs and feet; anti-
wrinkle creams; non-medical energizing and toning 
lotions and creams, moisturising lotions and creams, 
cosmetic scrubs in cream form; slimming lotions, 
creams, gels and fluids; body deodorants, cleansing 
preparations.

ט"ו שבט תשע"ח - 67731/01/2018



Trade Mark No. 285740 מספר סימן

Application Date 17/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1267147 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 314HORNET CO., LTD.

Address: 1-3 Sajik-ro, 8-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; sandals; slippers; women’s shoes.

ט"ו שבט תשע"ח - 67831/01/2018



Trade Mark No. 285773 מספר סימן

Application Date 20/06/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1337876 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: EcoPack Green Box USA LLC

Address: 1555 Bonaventure Blvd, Weston, FL 33327, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Box frames of plastic; Boxes of plastic; Boxes, 
containers of plastic for commercial or industrial 
packaging; Containers for perishable goods; 
Collapsible top containers not of metal for loading, 
storing and shipping goods in bulk; Containers not of 
metal that comprise a rigid structure including a 
rectangular carrying subframe; Commercial 
packaging materials, namely, corrugated plastic 
trays; Commercial packaging materials, namely, 
thermoformed plastic trays; Packaging materials, 
namely ; rigid plastic trays; trays made of plastic sold 
empty and parts and fittings therefore;  all included in 
class 20.

מסגרות קופסא מפלסטיק;  קופסאות פלסטיק; קופסאות,  
מכלים מפלסטיק לאריזה  מסחרית או תעשייתית; מכלים  
למוצרים מתכלים; מכלים לא  עשויים ממתכת להעמסה עם  

חלק עליון מתקפל, אחסון  ומשלוח סחורות במטען; מכולות  לא 
עשויות ממתכת המכילות  מבנה נוקשה כולל לוח-משנה  מוביל 
מלבני; חומרי אריזה  מסחריים, דהיינו, מגשי פלסטיק  גלי; 

חומרי אריזה מסחריים,  דהיינו, מגשי פלסטיק תרמיים;  חומרי 
אריזה, דהיינו, מגשי  פלסטיק נוקשה; מגשים עשויים  
מפלסטיק הנמכרים ריקים  וחלקיהם ואבזריהם עקב כך; 

הנכללים כולם בסוג 20.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 67931/01/2018



Trade Mark No. 285781 מספר סימן

Application Date 20/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark Blue  &light blue

הסימן מוגבל לצבעים כחול ותכלת  הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Be'Hochma Bonim Ola,Ltd שם: בחכמה בונים עולם בע"מ

Address: Ezra4 St., rehovot, Israel כתובת : עזרא 4, רחובות, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Grosman Adv.

Address: Ezra 4 St., Rehovot, Israel

שם: עו"ד ליאור גרוסמן 

כתובת : עזרא 4, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Initiating and managing of buildings projects, namely, 
real estate marketing, real estate sales management, 
administrative services relating to referrals for 
general building contractors.

שירותי יזום וניהול פרוייקטים בבניה, דהיינו, שיווק נדל"ן, ניהול 
מכירות נדל"ן, שירותים מנהליים הקשורים להתקשרות עם 

קבלנים.                                                                         
                                                              

Class: 36 סוג: 36

Initiating and managing of buildings projects, namely, 
purchase of real estate for project, sale of real estate, 
management of real estate.

שירותי יזום וניהול פרויקטים בבניה, דהיינו, שירותי רכישת 
נדל"ן לפרויקט, מכירה של נדל"ן, ניהול נדל"ן.                         

                                                        

Class: 37 סוג: 37

Building and renovating of building. בניה ושיפוץ מבנים.                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 68031/01/2018



LADY FOOT LOCKER

Trade Mark No. 285797 מספר סימן

Application Date 21/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Foot Locker Retail, Inc.

Address: 330 West 34th  Street, New York, New York, 
10001, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and accessories; all included in 
class 25.

ביגוד, הנעלה ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 25.                   
                

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring clothing, footwear and 
accessories; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית הכוללת ביגוד, הנעלה ואביזרים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 68131/01/2018



KIDS FOOT LOCKER

Trade Mark No. 285798 מספר סימן

Application Date 21/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Foot Locker Retail, Inc.

Address: 330 West 34th  Street, New York, New York, 
10001, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and accessories; all included in 
class 25.

ביגוד, הנעלה ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 25.                   
                

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring clothing, footwear and 
accessories; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית הכוללת ביגוד, הנעלה ואביזרים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 68231/01/2018



די.אס.אל. רכיבים
DSL - COMPONENTS

Trade Mark No. 285799 מספר סימן

Application Date 08/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Lipener  שם: דוד ליפנר

Address: 22 Hashikma St., Karnei Shomron, 4485500, 
Ginot Shomron, Israel

כתובת : השקמה 22, קרני שומרון, 4485500, גינות שומרון, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, export, sale, marketing, trade electtonics 
components and parts . 

יבוא,יצוא,מכירה,שיווק,סחר לרכיבים וחלקים לאלקטרוניקה .    
                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 68331/01/2018



Zmag

Trade Mark No. 285829 מספר סימן

Application Date 22/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ido Off Road Center Ltd. שם: עידו שיפורי רכב בע"מ

Address: P.O.B. 1111, Pardes Hana, 37100, Israel כתובת : ת.ד. 1111, פרדס חנה, 37100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; all included in class 12. כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.           

ט"ו שבט תשע"ח - 68431/01/2018



Trade Mark No. 285837 מספר סימן

Application Date 19/12/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark:Yellow, fuchsia pink, blue

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, ורוד פוקסיה, כחול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: NMC United Entertainment Ltd. שם: אן אם סי יונייטד אנטרטיימנט בע"מ

Address: Harav Mecher Building, P.O.B. 9036, Ramat 
Hasharon, 47100, Glilot, Israel

כתובת : בניין הרב מכר, ת.ד. 9036, רמת השרון, 47100, 
גלילות, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yael David, Adv.

Address: Harav Mecher Building, P.O.B. 9036, Ramat 
Hasharon, 47100, Glilot, Israel

שם: יעל דוד עו"ד

כתובת : בניין הרב מכר, ת.ד. 9036, רמת השרון, 47100, 
גלילות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of records, CDs, tapes or any other 
format preserving music and entertainment 
performance; performing musical shows and 
entertainment; providing entertainment and culture 
services; all included in class 41.

הפקת הקלטות, תקליטורים, קלטות או כל פורמט אחר לשימור 
מוזיקה והופעות בידור; ביצוע הופעות מוזיקליות ובידור; מתן 

שירותי בידור ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41..
                                                                                     

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 68531/01/2018



Trade Mark No. 285863 מספר סימן

Application Date 23/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Adaptive Biotechnologies Corporation

Address: 1551 Eastlake Ave E, Suite 200, Seattle, 98102, 
Washington, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the fields of biotechnology, 
pharmaceutical research and development and 
genetic science; consulting services in the fields of 
biotechnology, pharmaceutical research and 
development, laboratory testing, diagnostics, and 
pharmacogenetics; custom design and development 
of chemical reagents and biochemical assays; 
development of new technology for others in the field 
of immunotherapy; DNA sequencing and analysis 
services; DNA screening for scientific research 
purposes; genetic testing for scientific research 
purposes; genome amplification; genotyping services 
for research or analysis purposes; laboratory 
research in the field of immunotherapy, oncology, 
hematology, auto-immune disorders, and infectious 
diseases; medical and scientific research in the field 
of cancer treatment and diagnosis; medical and 
scientific research in the field of immunotherapy; 
providing laboratory research services in the field of 
gene expression, namely, cancer biology; providing 
medical and scientific research information in the 
field of clinical trials; providing medical and scientific 
research information in the fields of pharmaceuticals 
and genetics; research and development in the 
pharmaceutical and biotechnology fields; research, 
development, engineering and testing services in the 
fields of immunopharmaceuticals and vaccines; 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; all included in class 42.

 שירותי ייעוץ בתחומי ביוטכנולוגיה, מחקר ופיתוח תרופות 
ומדע גנטי; שירותי ייעוץ בתחומי ביוטכנולוגיה, מחקר ופיתוח 
תרופות, נסויי מעבדה, אבחונים ופרמקוגנטיקה; עיצוב ופיתוח 
אישי של מגיבים כימיים ומבחנים ביוכימיים; פיתוח טכנולוגיה 
חדשה עבור אחרים בתחום אימונותרפיה; שירותי רצף וניתוח 
די. אן. איי.; סריקת די. אן. איי. לצרכי מחקר מדעי; בדיקות 
גנטיות לצרכי מחקר מדעי; הגברת הגנום; שירותי סיווג גנטי 
לצרכי מחקר או ניתוח; מחקרי מעבדה בתחום אימונותרפיה, 
אונקולוגיה, המטולוגיה, הפרעות במערכת החיסון, ומחלות 
זיהומיות; מחקר רפואי ומדעי בתחום טיפול ואבחון סרטן; 
מחקר רפואי ומדעי בתחום אימונותרפיה; אספקת שירותי 
מחקרי מעבדה בתחום ביטוי גנים, דהיינו, ביולוגיית סרטן; 
אספקת מידע מחקרי רפואי ומדעי בתחום ניסויים קליניים; 
אספקת מידע מחקרי רפואי ומדעי בתחומי תרופות וגנטיקה; 
מחקר ופיתוח בתחומי תרופות וביוטכנולוגיה; שירותי מחקר, 
פיתוח, הנדסה וניסוי בתחומי תרופות מערכת החיסון וחיסונים; 
שירותי מדע וטכנולוגיה ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם; שירותי 
ניתוח ומחקר תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 42.                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 68631/01/2018



Trade Mark No. 285872 מספר סימן

Application Date 23/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: SSE IP, LLC,

Address: 24 Union Square East, New York, New York, 
10003, 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: 43 סוג: 43

Restaurants, cafe, cafeteria, snack bar and coffee 
bar services; preparing and providing of carry-out 
foods.

שירותי מסעדות, בתי קפה, קפטריה, בר חטיפים ובר קפה; 
הכנת ואספקה של מזונות נלקחים.                                       

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 68731/01/2018



Trade Mark No. 285915 מספר סימן

Application Date 12/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0798232 מספר סימן בינלאומי

 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: Reinhold Cohn and Partners

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

Electric motors for land vehicles; anti-theft alarms for 
vehicles.

ט"ו שבט תשע"ח - 68831/01/2018



Trade Mark No. 285936 מספר סימן

Application Date 07/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1081157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Richter Pharma AG

Address: Feldgasse 19, A-4600 Wels, Austria

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: 5 סוג: 5

Veterinary products used for treatment of necrotizing, 
demarcation and stimulation of healing.

Class: 31 סוג: 31

Animal food; fodder; foodstuffs for domestic animals, 
in particular dog food; Lime for animal forage; grains 
for animal consumption; meal for animals; additives 
to fodder, not for medical purposes; straw; 
supplements for animal foodstuffs, not for medical 
purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 68931/01/2018



Trade Mark No. 285964 מספר סימן

Application Date 12/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1276043 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IBSA Institut Biochimique SA

Address: Via al Ponte 13, CH-6900 Massagno, 
Switzerland

(Suisse Società Anonima (SA))

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

Cosmetic products for skin care; cosmetic products 
for body and beauty care; cosmetics, namely milks, 
lotions and emulsions; cosmetics and toiletries; 
cosmetic preparations to protect against sunburn; 
preparations for facial care for cosmetic use; facial 
preparations for cosmetic use; moisturizing 
preparations (cosmetics); perfumed oils for the 
manufacture of cosmetic preparations; personal care 
cosmetics and preparations; cosmetic and beauty 
preparations.

Class: 5 סוג: 5

Nutraceuticals used as dietary supplements; 
pharmaceutical products for skin care; chemico-
pharmaceutical products; sunburn ointments; 
pharmaceutical preparations for wounds; drug 
delivery agents; sunburn products for pharmaceutical 
use; products for the treatment of burns; 
dermatological products.

Class: 10 סוג: 10

Body massage devices; medical apparatus for 
introducing pharmaceutical preparations into the 
human body; medical apparatus and instruments; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
tubing for medical use for administering medicines.

ט"ו שבט תשע"ח - 69031/01/2018



Trade Mark No. 285976 מספר סימן

Application Date 24/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: East Shineray Holdings Co., Ltd.

Address: No.8 Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo 
District, Chongqing, People's Republic of China

A corporation organized and existing under the laws of P. 
R. China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Cars; motorcycles; electric vehicles; tires for vehicle 
wheels; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; motor scooters; driverless cars [autonomous 
cars]; side cars; engines for land vehicles; turbines 
for land vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
clutches for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; automobile bodies; automobile chassis; 
bicycles; upholstery for vehicles; reversing alarms for 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; vehicle seats; 
all included in class 12.

מכוניות; אופנועים; כלי רכב חשמליים; צמיגים לגלגלי רכב; כלי 
רכב לתנועה ביבשה, באוויר, במים או ברכבת; קטנועים; 

מכוניות ללא נהג [מכוניות אוטונומיות]; רכבי צד; מנועים לכלי 
רכב יבשתיים; טורבינות לכלי רכב יבשתיים; מנועים, חשמליים, 
לכלי רכב יבשתיים; מצמדים לכלי רכב יבשתיים; תיבות הילוכים 
לכלי רכב יבשתיים; גופי רכב; שילדות רכב; אופניים; ריפוד 
לכלי רכב; אזעקות היפוך לכלי רכב; אזעקות נגד גניבות לכלי 
רכב; מושבים לרכב; הנכללים כולם בסוג 12.                         
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 69131/01/2018



PERFECT TIME

Trade Mark No. 285979 מספר סימן

Application Date 26/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PHARMA COSMETICS LABORATORIES LTD. שם: פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ

Address: Nirim st 4, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' נירים 4, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

soap, cosmetic serum, facial and skin creams, 
cosmetic creams, wrinkle-minimizing cosmetic 
preparations for topical facial use, cosmetic creams 
for firming facial skin and around eyes, cosmetic skin 
and facial masks, included in class 3. 

סבון, סרום לטיפול קוסמטי, קרמים לפנים ולעור, קרמים 
קוסמטיים, תכשירים ממזערי קמטים לטיפול מקומי בעור 

הפנים, קרמים קוסמטיים למיצוק עור הפנים וסביב העיניים, 
מסיכות קוסמטיות לעור ולפנים, הנכללים בסוג 3.                  

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 69231/01/2018



אפקלוזה

Trade Mark No. 285983 מספר סימן

Application Date 26/06/2016 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 for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis.

תכשירים רוקחיים לטיפול בזיהומים נגיפיים; תכשירים רוקחיים 
לטיפול במחלות כבד; תכשירים רוקחיים לטיפול בהפטיטיס.     
                                                                                    

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 69331/01/2018



إیبكلوزا

Trade Mark No. 285984 מספר סימן

Application Date 26/06/2016 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 for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis.

תכשירים רוקחיים לטיפול בזיהומים נגיפיים; תכשירים רוקחיים 
לטיפול  במחלות כבד; תכשירים רוקחיים לטיפול בהפטיטיס.     
                                                                                    

                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 69431/01/2018



Trade Mark No. 286004 מספר סימן

Application Date 27/06/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1343165 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household, kitchen, bath, toilet, cosmetic and 
decoration utensils and containers; combs and 
sponges; brushes (except paintbrushes); glassware; 
porcelain, terra-cotta and earthenware utensils; 
cookware; bakeware; table ware, namely tea services 
; serving ware for serving food and drinks ; flatware; 
bathroom and toilet accessories; works of art of 
porcelain, clay, terra-cotta or glass; candlesticks and 
candle holders;  dishes of precious metal (silverware) 
 ; baskets, boxes, holders and cases for domestic 
use; cages for household pets; all included in class 
21.

כלים ומיכלים לבית, למטבח, לאמבט, לקוסמטיקה ולקישוט; 
מסרקות וספוגים; מברשות (למעט מברשות צביעה); כלי 

זכוכית; כלי חרסינה, טרקוטה וחרס ; כלי בישול; כלי אפייה; כלי 
שולחן , דהיינו כלי הגשת תה ; כלי הגשה עבור הגשת מזון 
ומשקאות ; כלי אוכל; אביזרי אמבט וטואלטיקה; עבודות 

אומנות מחרסינה, חרס, טרקוטה או זכוכית; פמוטים ומחזיקי 
פמוטים; כלי שולחן ממתכת יקרה (כלי כסף) ; סלים, תיבות, 

מחזיקים ונרתיקים לשימוש ביתי; כלובים לחיות מחמד ביתיות; 
הנכללים כולם בסוג 21..                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers; home, kitchen, 
bath and toilet textile products; bath linen (except 
clothing); linens; blankets; towels; pillowcases; 
sleeping bags; textile flags and tags; handkerchiefs 
of textile; textile placemats; table cloths; textile table 
napkins; household linen; curtains; all included in 
class 24.

טקסטיל ומוצרי טקסטיל, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה; כיסויי שולחן; מוצרי טקסטיל לבית, למטבח, לרחצה 
ולטואלטיקה; אריגי רחצה (למעט ביגוד); מצעים; שמיכות; 
מגבות; כיסויי כרית; שקי שינה; דגלים וסמלים מטקסטיל; 

ממחטות מטקסטיל; מפיות טקסטיל; בדי שולחן; מפיות שולחן 
מטקסטיל; בדים המשמשים בבית; וילונות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .24

                            

ט"ו שבט תשע"ח - 69531/01/2018



Ownersבעלים

Name: ART DECOR H.H. LTD. שם: ארט דקור ח.ה. בע"מ

Address: 19 Kadia Moldovski Street, Petah Tiqwa, 
4970803, Israel

כתובת : קדיה מולדובסקי 19, פתח תקוה, 4970808, 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: 35 סוג: 35

Store services for marketing household, toilet, bath, 
kitchen, fashion, textile, cosmetic, health care, 
jewelry, leather, imitation of leather, bag and hair 
products; operating and managing stores for 
marketing household, toilet, bath, kitchen, fashion, 
textile, cosmetic, health care, jewelry, leather, 
imitation of leather, bag and hair products; online 
sale services of household, toilet, bath, kitchen, 
fashion, textile, cosmetic, health care, jewelry, 
leather, imitation of leather, bag and hair products; 
import, export and marketing of household, toilet, 
bath, kitchen, fashion, textile, cosmetic, health care, 
jewelry, leather, imitation of leather, bag and hair 
products; advertising; sale and marketing promotion 
services for household, toilet, bath, kitchen, fashion, 
textile, cosmetic, health care, jewelry, leather, 
imitation of leather, bag and hair products; business 
operation support for franchised businesses; 
shopping center and stores promotion and 
management services; business management; office 
functions; stores, rooms and shop-windows 
decoration services; products exhibitions, namely 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes ; organizing fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
sale and business promotions for third parties; all 
included in class 35.

שירותי חנויות לממכר מוצרים המשמשים בבית, בטואלטיקה, 
באמבט, במטבח, מוצרי אופנה, מוצרי טקסטיל, מוצרי 

קוסמטיקה, מוצרי בריאות, תכשיטים, מוצרי עור, חיקויי עור, 
תיקים ומוצרים לשיער; ניהול והפעלת חנויות לממכר מוצרים 

המשמשים בבית, בטואלטיקה, באמבט, במטבח, מוצרי אופנה, 
מוצרי טקסטיל, מוצרי קוסמטיקה, מוצרי בריאות, תכשיטים, 
מוצרי עור, חיקויי עור, תיקים ומוצרים לשיער; שירותי מכירה 
מקוונת של מוצרים המשמשים בבית, בטואלטיקה, באמבט, 

במטבח, מוצרי אופנה, מוצרי טקסטיל, מוצרי קוסמטיקה, מוצרי 
בריאות, תכשיטים, מוצרי עור, חיקויי עור, תיקים ומוצרים 
לשיער; ייבוא, יצוא ושיווק של מוצרים המשמשים בבית, 

בטואלטיקה, באמבט, במטבח, מוצרי אופנה, מוצרי טקסטיל, 
מוצרי קוסמטיקה, מוצרי בריאות, תכשיטים, מוצרי עור, חיקויי 
עור, תיקים ומוצרים לשיער; פרסום; שירותי קידום מכירות 
ושיווק עבור מוצרים המשמשים בבית, בטואלטיקה, באמבט, 

במטבח, מוצרי אופנה, מוצרי טקסטיל, מוצרי קוסמטיקה, מוצרי 
בריאות, תכשיטים, מוצרי עור, חיקויי עור, תיקים ומוצרים 
לשיער; שירותי תמיכה עסקית בעסקי זיכיונות; קידום מרכזי 
קניות וחנויות; ניהול עסקים; שירותי משרד; שירותי עיצוב 

חנויות, חדרים וחלונות ראווה ; תערוכות מוצרים, דהיינו ארגון 
של תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות ; ארגון וסידור 
ירידים ותערוכות למטרות מסחריות; קידום מכירות ועסקים 

עבור צדדים שלישיים; הנכללים כולם בסוג 35.
                                                                                     
                                                                                    

                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 69631/01/2018



Trade Mark No. 286057 מספר סימן

Application Date 23/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, Red, White .

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אדם לבן הנראים בסימן .

Ownersבעלים

Name: Avraham Himy שם: אברהם חימי

Address: Kikar Ha'atzmaut,12 St., Netanya, Israel כתובת : כיכר עצמאות 12, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Evyatar Himi, Adv 

Address: Kikar Hahatzmaut 12, Netanya, Israel

שם: עו"ד אביתר חימי 

כתובת : ככר העצמאות 12, נתניה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסיווג 43.       
                      

ט"ו שבט תשע"ח - 69731/01/2018



Trade Mark No. 286075 מספר סימן

Application Date 08/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1300121 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; pendants; key rings [trinkets or fobs]; 
decorative pins [jewellery]; decorative charms for 
cellular phones; bracelets; watches; clocks.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and suitcases; bags; sport bags; rucksacks; 
wallets; key wallets; credit-card holders; luggage tags 
[leatherware]; umbrellas; parasols. all 
aforementioned goods adapted for transport of or use 
for civilian drones (Unmanned Aerial Vehicles).

Class: 20 סוג: 20

Pillows; neck-supporting pillows; transport containers 
(non-metallic -); emblems, not of metal, for vehicles. 
all aforementioned goods adapted for transport of or 
use for civilian drones (Unmanned Aerial Vehicles).

Class: 21 סוג: 21

Glasses, drinking vessels and barware; mugs; paper 
cups; tumblers; vacuum jugs (non-electric -); 
tableware, cookware and containers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear; footwear; t-shirts; polo shirts; 
sweaters; pullovers; scarfs; gloves [clothing]; 
rainwear; belts; caps; hats; jackets [clothing]; belts 
[clothing].

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

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

European Union, 17/02/2016, No. 015114911 האיחוד האירופי, 17/02/2016, מספר 015114911

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 69831/01/2018



 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

(China Limited 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

ט"ו שבט תשע"ח - 69931/01/2018



Trade Mark No. 286142 מספר סימן

Application Date 21/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1300969 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Cydex Pharmaceuticals, Inc.

Address: 3911 Sorrento Valley Boulevard, Suite 110, San 
Diego CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Solubilizing chemical agents for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations.

ט"ו שבט תשע"ח - 70031/01/2018



דניאלי

Trade Mark No. 286168 מספר סימן

Application Date 03/07/2016 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 286807 חולק ל 286807

Ownersבעלים

Name: Danieli Za'azuim Ltd. שם: דניאלי צעצועים בע"מ

Address: HaMelachah 7, Qiryat Mal'akhi, 8305710, Israel כתובת : המלאכה 7, קרית מלאכי, 8305710, 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: 16 סוג: 16

Office equipment and office requisites (except 
furniture), namely writing implements, books, 
copybooks, paper, cardboard and goods made 
thereof, which are not included in other classes; 
printed matter; writing and drawing requisites; glues 
for paper; paintbrushes; kneading and  molding 
materials, namely Plasticine and polymeric material 
for use in design and instructional and teaching 
materials (except apparatus); 

ציוד משרדי וצרכי משרד (למעט רהיטים), דהיינו מכשירי 
כתיבה, ספרים, מחברות, נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים 
אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כתיבה 

וציור; דבקים לנייר; מכחולים; חומרי לישה ועיצוב כגון 
פלסטלינה, חומר פולימרי המיועד לעיצוב וחומרי לימוד והוראה 
(למעט התקנים).                                                              
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 20 סוג: 20

Furniture for kindergartens. ריהוט לגני ילדים.                       

Class: 21 סוג: 21

Plates, bowls, glasses, and all tableware for eating 
for single use, namely table covers made of 
nonwoven fabric, warmable take away trays of all 
kinds and sizes, warmable take away trays made of 
paper cardboard of all kinds and sizes, napkins, 
napkins bracket, oilcloths of all kinds, runners, cake 
decorations, straws, cellophanes, drink glasses, 
glasses for hot and cold drinks, tall glasses, glasses 
for chasers, glasses for shots, bowls, small bowl, 
soap tureens, bowls and small bowls for salads. 

צלחות, קערות, כוסות, וכל כלי שולחן לשימוש חד פעמי 
לאכילה, דהיינו מפות מאל בד, חמגשיות מכל הגדלים והסוגים, 

חמגשיות מקרטון נייר כל הגדלים והסוגים, מפיות, סוגרי 
מפיות, שעווניות כל הסוגים, רנרים, קישוטים לעוגה, קשיות, 
צלופנים, כוסות שתייה חמה וקרה, כוסות גבוהות, כוסות 

לצ'ייסרים, כוסות ל"שאטים" ולמעשה כל סוגי הכוסות. קערות - 
קעריות, מרקיות, קערות/קעריות לסלט.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; playground apparatus for children 
games, gymnastic and sports.

משחקים וצעצועים; מתקנים בחצר משחקים המשמשים 
למשחקי ילדים, להתעמלות ולספורט.        

ט"ו שבט תשע"ח - 70131/01/2018



Trade Mark No. 286169 מספר סימן

Application Date 03/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: guy cohen שם: גיא כהן

Address: moshe sharet 90, P.O.B. 18189, AZOR, 58000, 
azur, Israel

כתובת : משה שרת 90, ת.ד. 18189, אזור, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Den David - Amit, Law Office

Address: 4 Bezalel St., Ramat-Gan, Beit Delta Capital, 
Israel

שם: בן דוד - עמית, משרד עורכי דין

כתובת : בצלאל 4, בית דלתא קפיטל, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה;  הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

ט"ו שבט תשע"ח - 70231/01/2018



NAGASE

Trade Mark No. 286182 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: NAGASE & CO., LTD.

Address: 1-1-17, Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 
550-8668, Japan

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: 35 סוג: 35

Import-export agency services; advisory and 
consultancy services relating to import-export 
agencies; merchandising services for inuducing the 
purchasing public to buy the goods of others; retail 
services and wholesale distributorship services, 
featuring dyestuffs, chemicals, plastics, cosmetics, 
pharmaceuticals, veterinary and sanitary products 
and preparations, health foods, medical machines 
and apparatus, plastic processing machines and 
apparatus, semiconductor manufacturing machines 
and apparatus, liquid crystal display manufacturing 
machines and apparatus, digital hardware and 
software, and computers

שירותי סוכנויות יבוא ויצוא; שירותי ייעוץ הקשורים בסוכנויות 
יבוא-יצוא; שירותי שיווק עבור אחרים לעידוד צרכנים לרכישת 

מוצרים; שירותי מסחר ושרותי הפצה סיטוניים, הכוללים 
צבעים, כימיקלים, פלסטיק, מוצרי קוסמטיקה, תרופות, מוצרים 
ותכשירי וטרינרים סניטריים, מזון בריאות, מכונות רפואיות 
ומכשירים, מכונה לעיבוד פלסטיק ומכשירים, מכונה לייצור 
מוליכים למחצה ומכשירים, מכונה לייצור תצוגת גביש נוזלי 

ומכשירים, חומרה ותוכנה דיגיטלית, ומחשבים.                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 70331/01/2018



Trade Mark No. 286183 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: NAGASE & CO., LTD.

Address: 1-1-17, Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 
550-8668, Japan

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: 35 סוג: 35

Import-export agency services; advisory and 
consultancy services relating to import-export 
agencies; merchandising services for inuducing the 
purchasing public to buy the goods of others; retail 
services and wholesale distributorship services, 
featuring dyestuffs, chemicals, plastics, cosmetics, 
pharmaceuticals, veterinary and sanitary products 
and preparations, health foods, medical machines 
and apparatus, plastic processing machines and 
apparatus, semiconductor manufacturing machines 
and apparatus, liquid crystal display manufacturing 
machines and apparatus, digital hardware and 
software, and computers. 

שירותי סוכנויות יבוא ויצוא; שירותי ייעוץ הקשורים בסוכנויות 
יבוא-יצוא; שירותי שיווק עבור אחרים לעידוד צרכנים לרכישת 

מוצרים; שירותי מסחר ושרותי הפצה סיטוניים, הכוללים 
צבעים, כימיקלים, פלסטיק, מוצרי קוסמטיקה, תרופות, מוצרים 
ותכשירי וטרינרים סניטריים, מזון בריאות, מכונות רפואיות 
ומכשירים, מכונה לעיבוד פלסטיק ומכשירים, מכונה לייצור 
מוליכים למחצה ומכשירים, מכונה לייצור תצוגת גביש נוזלי 

ומכשירים, חומרה ותוכנה דיגיטלית, ומחשבים.                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 70431/01/2018



Trade Mark No. 286185 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, essential oils, cosmetic 
preparations, lotions and hair preparations, face and 
body lotions, personal care and treatment products 
for face, body and hair; hair removal preparations; 
hair bleaching  preparations; preparations including 
oils, creams, gel and mousses , for use before , 
during and after shaving and hair removal, hair 
removal wax ; preparations for sun protection , 
deodorants and antiperspirant  for personal use ; all 
included in class 3

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
ותכשירי שיער, תרחיצים לפנים ולגוף, מוצרי טיפול וטיפוח אישי 
לפנים לגוף ולשיער; תכשירים להסרת שיער; תכשירים מלביני 
שיער; תכשירים הכוללים שמנים, קרמים, ג'ל, ומוסים, לשימוש 
לפני, בזמן ואחרי גילוח והסרת שיער, שעווה להסרת שיער; 
תכשירים להגנה מפני השמש, דאודורנטים ומונעי הזעה 

לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3                                   
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stores and chain 
stores for selling cosmetic preparations, toiletries, 
clothing, footwear, jewelry and fashion accessories 
such as handbags, scarves, belts, wallets, glasses, 
sunglasses, watches , hair accessories etc., and 
baby products such as bottles , eating utensils, 
toothbrushes and pacifiers; import, retail and 
wholesale marketing of the aforesaid products, 
advertising and marketing; all included in class 35.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות לממכר תכשירי 
קוסמטיקה, טואלטיקה, דברי הלבשה, הנעלה, תכשיטים 

ואביזרי אפנה כגון תיקים, צעיפים, חגורות, ארנקים, משקפיים, 
משקפי שמש, שעונים, אביזרי שיער וכיוצא באלו וכן מוצרים 
לתינוקות כגון בקבוקים, כלי אוכל, מברשות שיניים ומוצצים, 
ייבוא, שיווק קמעונאי וסיטונאי של המוצרים הנ"ל,  פרסום 

ושיווק; הנכללים כולם בסוג 35.                                           
                                                                                    

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 70531/01/2018



Ownersבעלים

Name: Alpa Cosmetic Co. Ltd. שם: אלפא חברה לקוסמטיקה בע"מ

Address: Ha'Manofim, Herzliyya, 4672553, Israel כתובת : המנופים 2, הרצליה, 4672553, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 70631/01/2018



Trade Mark No. 286188 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile application and computer software for 
services of online sale of goods; computer software 
and application for mobile, digital, electronic or other 
portable or hand held electronic devices, including 
digital wallets and affecting payments; all included in 
class 9.

אפליקציה סלולרית ותוכנת מחשב למכירה מקוונת של סחורות; 
תוכנת מחשב ואפליקציה לשימוש במכשירים ניידים, דיגיטלים, 
אלקטרוניים או מכשירים ניידים או נישאים אלקטרוניים אחרים, 
לרבות ארנק דיגיטלי וביצוע תשלומים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services; all included in class 35. שירותי חנות קמעונאית מקוונת; הנכללים כולם בסוג 35.         
  

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, provision of secure 
commercial transactions, electronic payment 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקת עסקאות מסחריות 
מאובטחות ושירותי תשלום אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 36.  

                                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 70731/01/2018



Trade Mark No. 286189 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile application and computer software for 
services of online sale of goods; computer software 
and application for mobile, digital, electronic or other 
portable or hand held electronic devices, including 
digital wallets and affecting payments; all included in 
class 9.

אפליקציה סלולרית ותוכנת מחשב למכירה מקוונת של סחורות; 
תוכנת מחשב ואפליקציה לשימוש במכשירים ניידים, דיגיטלים, 
אלקטרוניים או מכשירים ניידים או נישאים אלקטרוניים אחרים, 
לרבות ארנק דיגיטלי וביצוע תשלומים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services; all included in class 35. שירותי חנות קמעונאית מקוונת; הנכללים כולם בסוג 35.         
  

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, provision of secure 
commercial transactions, electronic payment 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקת עסקאות מסחריות 
מאובטחות ושירותי תשלום אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 36.  

                                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 70831/01/2018



Trade Mark No. 286190 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile application and computer software for 
services of online sale of goods; computer software 
and application for mobile, digital, electronic or other 
portable or hand held electronic devices, including 
digital wallets and affecting payments; all included in 
class 9.

אפליקציה סלולרית ותוכנת מחשב למכירה מקוונת של סחורות; 
תוכנת מחשב ואפליקציה לשימוש במכשירים ניידים, דיגיטלים, 
אלקטרוניים או מכשירים ניידים או נישאים אלקטרוניים אחרים, 
לרבות ארנק דיגיטלי וביצוע תשלומים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services; all included in class 35. שירותי חנות קמעונאית מקוונת; הנכללים כולם בסוג 35.         
  

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, provision of secure 
commercial transactions, electronic payment 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקת עסקאות מסחריות 
מאובטחות ושירותי תשלום אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 36.  

                                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 70931/01/2018



Trade Mark No. 286191 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile application and computer software for 
services of online sale of goods; computer software 
and application for mobile, digital, electronic or other 
portable or hand held electronic devices, including 
digital wallets and affecting payments; all included in 
class 9.

אפליקציה סלולרית ותוכנת מחשב למכירה מקוונת של סחורות; 
תוכנת מחשב ואפליקציה לשימוש במכשירים ניידים, דיגיטלים, 
אלקטרוניים או מכשירים ניידים או נישאים אלקטרוניים אחרים, 
לרבות ארנק דיגיטלי וביצוע תשלומים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services; all included in class 35. שירותי חנות קמעונאית מקוונת; הנכללים כולם בסוג 35.         
  

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, provision of secure 
commercial transactions, electronic payment 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקת עסקאות מסחריות 
מאובטחות ושירותי תשלום אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 36.  

                                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 71031/01/2018



Trade Mark No. 286192 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azrieli Group Ltd שם: קבוצת עזריאלי בע"מ

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile application and computer software for 
services of online sale of goods; computer software 
and application for mobile, digital, electronic or other 
portable or hand held electronic devices, including 
digital wallets and affecting payments; all included in 
class 9.

אפליקציה סלולרית ותוכנת מחשב למכירה מקוונת של סחורות; 
תוכנת מחשב ואפליקציה לשימוש במכשירים ניידים, דיגיטלים, 
אלקטרוניים או מכשירים ניידים או נישאים אלקטרוניים אחרים, 
לרבות ארנק דיגיטלי וביצוע תשלומים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services; all included in class 35. שירותי חנות קמעונאית מקוונת; הנכללים כולם בסוג 35.         
  

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, provision of secure 
commercial transactions, electronic payment 
services; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקת עסקאות מסחריות 
מאובטחות ושירותי תשלום אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 36.  

                                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 71131/01/2018



Trade Mark No. 286194 מספר סימן

Application Date 05/07/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1328855 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for analysis, storage and reporting of 
physiological measurements, measured by  sensors, 
namely, textile sensors; electronic components in the 
nature of sensors used in medical devices including 
diagnostic and monitoring equipment.

 תוכנות לניתוח, אחסון ודיווח של מדידות פיזיולוגיות, הנמדדות 
על ידי חיישנים, דהיינו, חיישני טקסטיל; רכיבים אלקטרוניים 

מהסוג שמשמשים מכשירים רפואיים לרבות ציוד אבחון וניטור.  
                                                                                     

                                                    

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely diagnostic, monitoring and 
warning equipment; Diagnostic medical equipment 
for monitoring and for warning being incorporated in 
or connected to a piece of clothing as a clothing part.

מכשירים רפואיים, כלומר ציוד אבחון, ניטור ואזהרה; ציוד 
רפואי אבחוני לניטור ולאזהרה המשולבים או מחוברים לבגד 
כחלק מהבגד.                                                                 
                                                                                    

                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles, knitted and woven clothing ; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, לרבות פריטי הלבשה סרוגים וארוגים; הנכללים 
כולם בסוג 25.             

Class: 44 סוג: 44

Medical services provided in connection with 
diagnostic, monitoring and alert devices, namely, 
medical consultancy related to alerts received by 
patient and / or remote medical center and / or 
remote doctor medical consultancy services; Medical 
services provided in connection with diagnostic, 
monitoring and alert devices incorporated in or 
connected to a piece of clothing as a clothing part, 
namely, medical consultancy related to alerts 
received by patient and / or remote medical center 
and / or remote doctor medical consultancy services

שירותים רפואיים הניתנים בהקשר למכשירי אבחון, ניטור 
והתראה, דהיינו, ייעוץ רפואי הקשור להתראות המתקבלות על 
ידי המטופל ו / או המרכז הרפואי המרוחק ו / או שירותי ייעוץ 
רפואי מרחוק; שירותים רפואיים המסופקים בקשר עם מכשירי 

אבחון, ניטור והתראה המשולבים או קשורים לבגד לבוש 
כמרכיב לבוש, דהיינו ייעוץ רפואי הקשור להתראות המתקבלות 
על ידי מטופל ו / או מרכז רפואי מרוחק ו / או שירותי ייעוץ 

רפואי  מרחוק.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 71231/01/2018



Ownersבעלים

Name: HEALTHWATCH LTD שם: הלט'ווטש בע"מ 

Address: Hazeitim 34, Herzelia, 4630734, Israel כתובת : הזיתים 34, הרצליה, 4630734, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Consuting

Address: 7 Chaim Gilad Street, Petach Tikva, Israel

שם: איי פי ייעוץ והכוונה

כתובת : רח' חיים גלעד 7, פתח תקוה, 49377, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 71331/01/2018



TWILIO

Trade Mark No. 286225 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Twilio Inc.

Address: 645 Harrison Street, 3rd Floor, San Francisco, 
California, 94107, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable telecommunications and telephony 
software for use in computerized relephony 
applications; included in class 9.

תוכנת טלקומוניקציה וטלפוניה הניתנת להורדה לשימוש 
ביישומי טלפוניה ממוחשבים; הנכללת בסוג 9.                       

                                              

Class: 38 סוג: 38

Providing telecommunications and telephony 
services for use in computerized
telephony applications; included in class 38.

אספקת שירותי טלקומוניקציה וטלפוניה לשימוש ביישומי 
טלפוניה ממוחשבים;; הנכללים בסוג 38.                               

                                            

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for 
telephony and telecommunications for use  in 
computerized telephony applications; included in 
class 42.

מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לטלפוניה 
ולטלקומוניקציה לשימוש ביישומי טלפוניה ממוחשבים; הנכללת 
בסוג 42.                                                                         

            

ט"ו שבט תשע"ח - 71431/01/2018



Trade Mark No. 286226 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Twilio Inc.

Address: 645 Harrison Street, 3rd Floor, San Francisco, 
California, 94107, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable telecommunications and telephony 
software for use in computerized relephony 
applications; included in class 9.

תוכנת טלקומוניקציה וטלפוניה הניתנת להורדה לשימוש 
ביישומי טלפוניה ממוחשבים; הנכללת בסוג 9.                       

                                              

Class: 38 סוג: 38

Providing telecommunications and telephony 
services; included in class 38.

אספקת שירותי טלקומוניקציה וטלפוניה; הנכללים בסוג 38.     
                                        

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for 
telephony and telecommunications for use in 
computerized telephony applications; included in 
class 42.

מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לטלפוניה 
ולטלקומוניקציה לשימוש ביישומי טלפוניה ממוחשבים; הנכללת 
בסוג 42.                                                                         

          

ט"ו שבט תשע"ח - 71531/01/2018



Trade Mark No. 286227 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Twilio Inc.

Address: 645 Harrison Street, 3rd Floor, San Francisco, 
California, 94107, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable telecommunications and telephony 
software for use in computerized relephony 
applications; included in class 9.

תוכנת טלקומוניקציה וטלפוניה הניתנת להורדה לשימוש 
ביישומי טלפוניה ממוחשבים; הנכללת בסוג 9                         

                                              

Class: 38 סוג: 38

Providing telecommunications and telephony 
services for use in computerized telephony 
applications; included in class 38.

אספקת שירותי טלקומוניקציה וטלפוניה לשימוש ביישומי 
טלפוניה ממוחשבים;; הנכללים בסוג 38                               

                                            

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for 
telephony and telecommunications for use in 
computerized telephony applications; included in 
class 42.

מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לטלפוניה 
ולטלקומוניקציה לשימוש ביישומי טלפוניה ממוחשבים; הנכללת 
בסוג 42                                                                         

            

ט"ו שבט תשע"ח - 71631/01/2018



TREMFYA

Trade Mark No. 286229 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 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 for the 
treatment of auto-immune, inflammatory and 
dermatologic diseases.

תכשירים רוקחיים לבני אדם לטיפול במחלות אוטו-אימוניות, 
דלקתיות ודרמטולוגיות.                                                     

            

ט"ו שבט תשע"ח - 71731/01/2018



Trade Mark No. 286232 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 09

תוכניות טלוויזיות מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 
(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; 

הנכללים כולם בסוג 09                                                     
      

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלו, אשר לא נכללות 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; הנכללים 

כולם בסוג 16       

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all related to the 
television show; all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם קשורים לתכנית 
הטלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 25.                   

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings;all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.                 

Class: 38 סוג: 38

Television Broadcasting, Broadcasting of television 
programs, cellular communications services, 
broadcast of information by means of television, 
communication services and messaging services via 
the Internet; all included in class 38

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור באמצעות הטלוויזיה, שירותי תקשורת 

והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38   
                                                                                    

                                                              

Class: 41 סוג: 41

Production of television, cellphone, Internet and radio 
programmers, serving television programs, 
entertainment by means of television, cellphone, 
Internet and radio, entertainment services by means 
of television, game shows, radio, cellphone and 
Internet, Internet games (not downloadable), services 
related to electronic, Internet and cellphone games; 
organization of competitions, exhibitions, 
performances; film production; production of shows; 
entertainment information; publication of electronic 
newspapers online; all included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, סלולר, אינטרנט ורדיו, הגשה של 
תוכניות טלוויזיה, בידור באמצעות הטלוויזיה, סלולר, אינטרנט 
ורדיו,  שירותי בידור באמצעות טלוויזיה, שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט, משחקי אינטרנט (לא ניתנים להורדה), 
שירותי משחקים אלקטרוניים, אינטרנטיים וסלולריים, ארגון 
תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; הפקת מופעים; 
מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים אלקטרוניים מקוונים; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 71831/01/2018



Ownersבעלים

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

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 6971910, 
Israel

כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 6971910, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 71931/01/2018



זהבי הכרם

Trade Mark No. 286233 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZEHAVY HAKEREM LTD. שם: זהבי הכרם בע"מ

Address: 13 Halamish St., Barkan, Israel כתובת : רח' חלמיש 13, ברקן, 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: 29 סוג: 29

Processed, cooked, preserved or dried vegetable and 
fruit products; spreads based mainly on vegetables 
and fruits, mainly not intended for seasoning; edible 
fats; sehug (hot spread containing mainly peppers).

מוצרי ירקות ופירות מעובדים, מבושלים, משומרים או מיובשים; 
ממרחים המבוססים בעיקר על פירות וירקות שאינם מיועדים 
בעיקר לתיבול; שמני מאכל; סחוג (ממרח חריף המכיל בעיקר 
פלפלים).                                                                         

    

Class: 30 סוג: 30

Sauces, salad sauces, spreads for seasoning, mixes 
for seasoning, spices, flavourings.

רטבים, רטבי סלט, ממרחים לתיבול, תערובות לתיבול, 
תבלינים, נותני טעם.                                       

ט"ו שבט תשע"ח - 72031/01/2018



Trade Mark No. 286234 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZEHAVY HAKEREM LTD. שם: זהבי הכרם בע"מ

Address: 13 Halamish St., Barkan, Israel כתובת : רח' חלמיש 13, ברקן, 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: 29 סוג: 29

Processed, cooked, preserved or dried vegetable and 
fruit products; spreads based mainly on vegetables 
and fruits, mainly not intended for seasoning; edible 
fats; sehug (hot spread containing mainly peppers).

מוצרי ירקות ופירות מעובדים, מבושלים, משומרים או מיובשים; 
ממרחים המבוססים בעיקר על פירות וירקות שאינם מיועדים 
בעיקר לתיבול; שמני מאכל; סחוג (ממרח חריף המכיל בעיקר 
פלפלים).                                                                         

    

Class: 30 סוג: 30

Sauces, salad sauces, spreads for seasoning, mixes 
for seasoning, spices, flavourings.

רטבים, רטבי סלט, ממרחים לתיבול, תערובות לתיבול, 
תבלינים, נותני טעם.                                       

ט"ו שבט תשע"ח - 72131/01/2018



Trade Mark No. 286236 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Ownersבעלים

Name: ZEHAVY HAKEREM LTD. שם: זהבי הכרם בע"מ

Address: 13 Halamish St., Barkan, Israel כתובת : רח' חלמיש 13, ברקן, 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: 29 סוג: 29

Sehug (hot spread containing mainly peppers). סחוג (ממרח חריף המכיל בעיקר פלפלים).                   

ט"ו שבט תשע"ח - 72231/01/2018



Trade Mark No. 286237 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Diverse shades of blue, grey/silver, white

הסימן מוגבל לצבעים גוונים של כחול, אפור/כסוף, לבן הנראים 
בסימן.

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

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; non-medicated preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, 
scalp and hair; hair styling products; hair tinting, 
bleaching, dyeing and coloring preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בישום; שמנים אתריים; קוסמטיקה; תחליבי שיער; 
משחות שיניים; תכשירים שאינם רפואיים לניקוי, טיפוח וייפוי 
של העור, הקרקפת והשיער; מוצרי עיצוב שיער; תכשירי 

צביעה, הלבנה, צבע וגוונים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 72331/01/2018



Trade Mark No. 286238 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Diverse shades of blue, grey/silver, white

הסימן מוגבל לצבעים גוונים של כחול, אפור/כסוף, לבן הנראים 
בסימן.

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

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; non-medicated preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, 
scalp and hair; hair styling products; hair tinting, 
bleaching, dyeing and coloring preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בישום; שמנים אתריים; קוסמטיקה; תחליבי שיער; 
משחות שיניים; תכשירים שאינם רפואיים לניקוי, טיפוח וייפוי 
של העור, הקרקפת והשיער; מוצרי עיצוב שיער; תכשירי 

צביעה, הלבנה, צבע וגוונים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 72431/01/2018



Trade Mark No. 286275 מספר סימן

Application Date 14/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1301364 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unilever Plc

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

(UK Public Limited Company UK)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; shampoo and conditioner; hair styling 
products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-
medicated toilet preparations.

ט"ו שבט תשע"ח - 72531/01/2018



DUSCHI

Trade Mark No. 286370 מספר סימן

Application Date 11/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Semicom Lexis Ltd. שם: סמיקום לקסיס בע"מ

Address: P.O.B. 9090, Even Yehuda, 40500, Israel כתובת : ת.ד. 9090, אבן יהודה, 40500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

Address: 2 Weizman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

kitchen utensils and containers; all included in class 
21.

כלים ומיכלים למטבח הנכללים כולם בסוג 21.                       
              

ט"ו שבט תשע"ח - 72631/01/2018



Trade Mark No. 286413 מספר סימן

Application Date 13/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Itschak Cohen שם: יצחק כהן

Address: 10 Strauss St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' שטראוס 10, ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TOMER SHNEOR

Address: YAD HAROTZIM ST. 205/19, P.O.B. 53130, 
Jerusalem, Israel

שם: תומר שניאור

כתובת : יד חרוצים 205/19, ת.ד. 53130, ירושלים, 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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 72731/01/2018



Trade Mark No. 286414 מספר סימן

Application Date 13/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Itschak Cohen שם: יצחק כהן

Address: 10 Strauss St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' שטראוס 10, ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TOMER SHNEOR

Address: YAD HAROTZIM ST. 205/19, P.O.B. 53130, 
Jerusalem, Israel

שם: תומר שניאור

כתובת : יד חרוצים 205/19, ת.ד. 53130, ירושלים, 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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 72831/01/2018



Trade Mark No. 286420 מספר סימן

Application Date 13/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hayuta service Ltd שם: חיותא שירותים בע"מ 

Address: Habarzel 26 St., Tel Aviv, Israel כתובת : הברזל 26, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Irit Avisar Adv.

Address: Zaidman 8 St., Kiryat Ono, 5523808, Israel

שם: עו"ד אירית אבישר 

כתובת : זיידמן 8, קרית אונו, 5523808, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Pet Insurance .         . ביטוח לחיות מחמד 

ט"ו שבט תשע"ח - 72931/01/2018



לולי

Trade Mark No. 286424 מספר סימן

Application Date 14/07/2016 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: 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.                                     

ט"ו שבט תשע"ח - 73031/01/2018



Trade Mark No. 286457 מספר סימן

Application Date 29/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302281 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Institut Suisse des Vitamines

Address: Route de la Corniche 1, CH-1066 Epalinges, 
Switzerland

(Suisse Fondation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Segal, Adv.

Address: Tsarfati House, 91 Hertzel Street, Rishon 
LeZion, 7526201, Israel

שם: דן סגל, עו"ד

כתובת : בית צרפתי, רח' הרצל 91, ראשון לציון, 7526201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Quality control services to determine conformity with 
certification standards of vitamins.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/02/2016, No. 685724 שוויץ, 23/02/2016, מספר 685724

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 73131/01/2018



Trade Mark No. 286469 מספר סימן

Application Date 17/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302367 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for software development; 
educational software featuring instruction in computer 
programming.

ט"ו שבט תשע"ח - 73231/01/2018



Trade Mark No. 286472 מספר סימן

Application Date 12/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302383 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and science, 
namely humectants, desiccants and anti-
condensation agents; chemical products for industry 
and science, namely products for maintaining relative 
humidity levels within product packaging and within 
pharmaceutical products, nutritional products, vitamin 
supplements and diagnostic products and within 
medical and dental product 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, 27/01/2016, No. 687700 שוויץ, 27/01/2016, מספר 687700

Class: 1 סוג: 1

ט"ו שבט תשע"ח - 73331/01/2018



Trade Mark No. 286473 מספר סימן

Application Date 12/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302384 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and science, 
namely humectants, desiccants and anti-
condensation agents; chemical products for industry 
and science, namely products for maintaining relative 
humidity levels within product packaging and within 
pharmaceutical products, nutritional products, vitamin 
supplements and diagnostic products and within 
medical and dental product 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, 27/01/2016, No. 687701 שוויץ, 27/01/2016, מספר 687701

Class: 1 סוג: 1

ט"ו שבט תשע"ח - 73431/01/2018



Trade Mark No. 286474 מספר סימן

Application Date 12/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and science, 
namely humectants, desiccants and anti-
condensation agents; chemical products for industry 
and science, namely products for maintaining relative 
humidity levels within product packaging and within 
pharmaceutical products, nutritional products, vitamin 
supplements and diagnostic products and within 
medical and dental product packaging.

ט"ו שבט תשע"ח - 73531/01/2018



Trade Mark No. 286476 מספר סימן

Application Date 19/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302399 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: iCeutica Pty Ltd

Address: Unit 2, 32 Mumford Place, Balcatta WA 6021, 
Australia

(Australia 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; and pharmaceutical preparations for side 
effects of the treatment of cancer, namely, mucositis, 
pain, nausea, bone marrow depletion, fibrosis, nerve 
damage, rashes, sore skin, hair loss, flu-like 
symptoms, fatigue, weakness, fever, and drop in 
blood pressure.

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

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

U.S.A., 26/04/2016, No. 87014654 ארה"ב, 26/04/2016, מספר 87014654

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 73631/01/2018



Trade Mark No. 286480 מספר סימן

Application Date 27/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302455 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint Stock Company "BIOCAD"

Address: Svyazi st., bld. 34, liter A, p. Strelna, RU-
198515 Saint Petersburg, Russian Federation

(RU Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and cancers.

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 in the field of 
biotechnology.

ט"ו שבט תשע"ח - 73731/01/2018



Trade Mark No. 286531 מספר סימן

Application Date 04/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302837 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cadila Healthcare Limited

Address: Zydus Tower, Satellite Cross Roads, 
Ahmedabad, Gujarat 380015, India

(IN A Company duly Incorporated in India under The 
Companies Act 1956)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for treatment of breast 
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)

India, 04/09/2015, No. 3047324 הודו, 04/09/2015, מספר 3047324

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 73831/01/2018



Trade Mark No. 286532 מספר סימן

Application Date 04/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1302838 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cadila Healthcare Limited

Address: Zydus Tower, Satellite Cross Roads, 
Ahmedabad, Gujarat 380015, India

(IN A Company duly Incorporated in India under The 
Companies Act 1956)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
neutropenia and leukemia.

ט"ו שבט תשע"ח - 73931/01/2018



Trade Mark No. 286541 מספר סימן

Application Date 14/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: CLIPFORT L.T.D BV

Address: Laurierstraat 71 H, Amsterdam, 1016PJ, 
Netherlands

Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Biometric identification apparatus; biometric sensors; 
access control, identification and authentication 
control equipment and apparatus; locking equipment 
in the nature of mechanical locks for firearms; RFID 
and biometric access control and alarm monitoring 
systems for firearms; RFID and biometric fingerprint 
firearm lock; detector for detecting, activating locking 
mechanism for firearms; fingerprint application 
software for mobile apparatus and computers; all 
included in class 09

התקני זיהוי ביומטרי; סנסורים ביומטרים; התקנים וציוד לבקרת 
זיהוי ואימות משתמש, בקרת גישה; ציוד נעילה לנשק חם 
בצורת מנעולים מכניים; מערכות ניטור אזעקה ובקרת גישה 
ביומטרית וזיהוי תדר רדיו לנשק חם; מנעול טביעת אצבע 

ביומטרית וזיהוי תדר רדיו לנשק חם; גלאי לאיתור, הפעלה של 
נעילה מכנית לנשק חם; תוכנת אפליקציה לטביעת אצבע 

להתקנים ניידים ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 09                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 13 סוג: 13

Magazines for weapons; magazines for weapons 
including mechanical locking system; magazines for 
weapons with fingerprint sensor; magazines for 
weapons with NFC reader; magazines for weapons 
with high security key; magazines for weapons with a 
combination keypad; gun locks; all included in class 
13

מחסניות לכלי נשק; מחסניות לכלי נשק הכוללות מערכת נעילה 
מכנית; מחסניות לכלי נשק עם סנסור טביעת אצבע;  מחסניות 
לכלי נשק עם קורא תקשורת טווח אפס; מחסניות לכלי נשק עם 
מפתח אבטחה גבוהה; מחסניות לכלי נשק עם  לוח מקשים; 

מנעולים לרובים; הנכללים כולם בסוג 13.

                                                                                     
    

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

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

U.S.A., 17/01/2016, No. 86877905 ארה"ב, 17/01/2016, מספר 86877905

Class: 9 סוג: 9

Class: 13 סוג: 13

ט"ו שבט תשע"ח - 74031/01/2018



Trade Mark No. 286571 מספר סימן

Application Date 07/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0777020 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: W.L. Gore & Associates GmbH

Address: Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, 
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: 10 סוג: 10

Endoluminal prosthesis.

ט"ו שבט תשע"ח - 74131/01/2018



Trade Mark No. 286577 מספר סימן

Application Date 17/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1047643 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yara International ASA

Address: Drammensveien 131,P.O. Box 343, Skøyen, N-
0213 Oslo, Norway

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizers.

ט"ו שבט תשע"ח - 74231/01/2018



Trade Mark No. 286588 מספר סימן

Application Date 14/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1221760 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAVANTI TYRES LIMITED

Address: Unit 4 North Florida Road, St. Helens, 
Merseyside WA11 9UB, United Kingdom

(LIMITED COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyres; solid, semi-pneumatic and pneumatic tyres, 
rims and covers for vehicle wheels of all kinds.

Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and fitting services relating to 
vehicle tyres and wheels.

ט"ו שבט תשע"ח - 74331/01/2018



Trade Mark No. 286590 מספר סימן

Application Date 21/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1228581 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Opsis AB

Address: P.O.Box 244, SE-244 02 Furulund, Sweden

(Sweden Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments, computer 
programs for measuring apparatus and instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 74431/01/2018



VINICHI

Trade Mark No. 286605 מספר סימן

Application Date 17/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEMPO BEVERAGES LTD שם: טמפו משקאות בע"מ

Address: P.O.B. 127, Natanya, 42107, Israel כתובת : ת.ד. 127, נתניה, 42107, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines and alcoholic beverages; all 
included in class 33

יינות, יינות מבעבעים ומשקאות אלכוהוליים; הנכללים בסוג 33  
                               

ט"ו שבט תשע"ח - 74531/01/2018



XALUDICIN

Trade Mark No. 286608 מספר סימן

Application Date 17/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: InQpharm Group Sdn Bhd

Address: E-16 Plaza Mont Kiara 2 Jalan Kiara, 50480 
Kuala Lumpur, Malaysia

Malaysia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment of immune 
system support, cardiovascular system support, 
cholesterol control, blood pressure control, anti-
infective, anti-inflammatory, joint health, energy 
boosting, blood sugar control and cancer treatment; 
nutraceutical preparations for treatment of immune 
system support, cardiovascular system support, 
cholesterol control, blood pressure control, anti-
infective, anti-inflammatory, joint health, energy 
boosting, blood sugar control and cancer treatment;  
dietetic preparations for treatment of immune system 
support, cardiovascular system support, cholesterol 
control, blood pressure control, anti-infective, anti-
inflammatory, joint health, energy boosting, blood 
sugar control and cancer treatment; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical 
purposes; dietetic food, beverages and substances 
for healthcare and medical purposes;  health food 
supplements; medicated food supplements; plant 
extracts for dietetic, nutraceutical, healthcare, 
medical, nutritional and pharmaceutical use; dietary 
supplements for treatment of immune system 
support, cardiovascular system support, cholesterol 
control, blood pressure control, anti-infective, anti-
inflammatory, joint health, energy boosting, blood 
sugar control and cancer treatment; nutritional 
supplements for treatment of immune system 
support, cardiovascular system support, cholesterol 
control, blood pressure control, anti-infective, anti-
inflammatory, joint health, energy boosting, blood 
sugar control and cancer treatment;  all the aforesaid 
excluding goods for the treatment of acute 
lymphoblastic leukaemia; all included in class 05

תכשירים רוקחיים לטיפול בתמיכה במערכת החיסונית, תמיכה 
במערכת הלב וכלי דם, איזון הכולסטרול בדם, איזון לחץ הדם, 

אנטי-זיהומיים, אנטי-דלקתיים, בריאות המפרקים, חיזוק 
אנרגיה, שליטה ברמת הסוכר בדם וטיפול בסרטן; תכשירי 
תוספי תזונה לטיפול בתמיכה במערכת החיסונית, תמיכה 

במערכת הלב וכלי דם, איזון הכולסטרול בדם, איזון לחץ הדם, 
אנטי-זיהומיים, אנטי-דלקתיים, בריאות המפרקים, חיזוק 

אנרגיה, שליטה ברמת הסוכר בדם וטיפול בסרטן; תכשירים 
דיאטטיים לטיפול בתמיכה במערכת החיסונית, תמיכה 

במערכת הלב וכלי דם, איזון הכולסטרול בדם, איזון לחץ הדם, 
אנטי-זיהומיים, אנטי-דלקתיים, בריאות המפרקים, חיזוק 

אנרגיה, שליטה ברמת הסוכר בדם וטיפול בסרטן; תכשירים 
כימיים למטרות רוקחיות ורפואיות; מאכלים, משקאות וחומרים 
דיאטטיים עבור בריאות טובה ומטרות רפואיות; תוספי מזון 
בריאות; תוספי מזון רפואי; תמציות צמחים לשימוש דיאטתי, 
כתוסף תזונה, בריאותי, רפואי תזונתי ורוקחי; תוספי תזונה 

לטיפול בתמיכה במערכת החיסונית, תמיכה למערכת הלב וכלי 
דם, איזון של כולסטרול, איזון לחץ הדם, אנטי-זיהומיות, 

אנטי-דלקתי, בריאות המפרקים, חיזוק אנרגיה, שליטה ברמת 
הסוכר בדם וטיפול בסרטן; תוספים תזונתיים לטיפול בתמיכה 
במערכת החיסונית, תמיכה במערכת הלב וכלי דם, איזון 

הכולסטרול בדם, איזון לחץ הדם, אנטי-זיהומיים, 
אנטי-דלקתיים, בריאות המפרקים, חיזוק אנרגיה, שליטה 

ברמת הסוכר בדם וטיפול בסרטן;כל הסחורות הנכללות למעט 
טיפול בלוקמיה לימפובלסטית חריפה; הנכללים כולם בסוג 05.  
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Trade Mark No. 286615 מספר סימן

Application Date 18/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair shampoo, skin soap, toothpaste, hair 
conditioners, mascara, eye shadows, lip sticks, lip 
glosses, lip balms, makeup powder, makeup 
remover, eye liner, cosmetic pencils, foundation 
makeup, rouge, blush-on, concealers, cosmetics for 
lips, cosmetics for skin, skin lotion, body cream, 
personal deodorants, bubble bath, perfume, cologne; 
all included in class 3.

שמפו לשיער, סבון לעור, משחת שיניים,  קונדישינר לשיער, 
מסקרה, צלליות לעיניים,  שפתונים, ליפ גלוס, שפתונים להגנה 

מיובש, אבקת  איפור, מסיר איפור, אי ליינר, עפרונות 
קוסמטיקה, איפור בסיס, רוז', סומק, קונסילר,  מוצרי 
קוסמטיקה עבור שפתיים, מוצרי  קוסמטיקה עבור עור, 

תרחיצים לעור, קרם גוף,  דיאודורנט אישי, קצף אמבט, בושם, 
מי בושם; הנכללים כולם בסוג 3 .                                     

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; all included 
in class 18.

מטריות, סלי קניות, תרמילי גב, תיקי מותן, תיקי שליח, תיקי 
יד, נרתיקים וארנקים, תיקים ספורטיביים, תיקים לאריזת 

חליפות לנסיעות, תרמילי גב, ארנקי מטבעות, תיקים למחנאות, 
תיקי חוף; הנכללים כולם בסוג 18.                                       

            

Class: 25 סוג: 25

Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, bandanas, 
sweaters, halloween costumes, masquerade 
costumes, character costumes, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, 
sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, 
vests, warm-up suits, headwear; all included in class 
25.

בגדי ים, חלוקי רחצה, לבוש חוף, חגורות ביגוד, מכנסיים 
קצרים, מקטורן, מעילים, גרביים, דברי הנעלה, בנדנות, 

סוודרים, תחפושות לליל כל הקדושים, תחפושות לנשף מסכות, 
תחפושות דמות, תחפושות במה, שמלות, כפפות, מכנסי 
התעמלות, מחממי אוזניים, צוארונים, בגדי שינה, מכנסיים, 
חולצות, סוצ'רים, לבוש לסקי, מכנסיים, מצחיות, כתפיות, 
צווארונים, תחתונים, אפודות, חליפות לחימום, כיסויי ראש; 

הנכללים כולם בסוג 25.                                                    
                      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action 
figures and accessories thereof; stand alone video 
game machines utilizing cd rom's, stand alone video 
game machines, stand alone audio output game 
machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, 
activity balls, skateboards; baseball bats; decorations 
for christmas trees; all included in class 28.                 
                                

משחקים וצעצועים, דהיינו, משחקי קלפים, חיצים, בובות; 
צעצועים מתנפחים; בובות קטיפה; צעצועי קטיפה; בובות 
צעצוע של דמויות מסרטים ואביזרים עבורן; מכונות משחקי 

וידאו הניתנות להפעלה באופן עצמאי המשתמשות בתקליטורים 
לקריאה בלבד, מכונות משחקי וידאו הניתנות להפעלה באופן 
עצמאי, מכונות משחק פלט שמע הניתנות להפעלה באופן 

עצמאי, ומשחקי לוח; פריטי ספורט, דהיינו, אלות גולף, כדורי 
בסיס, כדורי רגל, מחבטי כדור, כדורי פעילות, גלגשות; מחבטי 
כדור בסיס; קישוטים עבור עצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג 

    .28
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Class: 29 סוג: 29

Cheese; yoghurt and yoghurt products;tinned foods; 
tinned fish, fruits, meats and vegetables; snack food 
products; potato products, potato snacks; peanuts, 
crisps, savoury snacks; prepared meals; soups; 
broths, bouillons; puddings and desserts; processed 
fruits and vegetables; peanut butter; cheese spreads; 
dairy based dips; flavored and sweetened gelatins; 
all included in class 29.

גבינה צהובה; יוגורט ומוצרי  יוגורט; מזון משומר; דגים 
משומרים; פירות, בשר  וירקות; מוצרי מזונות חטיף; מוצרי 
תפוח אדמה;  חטיפי תפוח אדמה; בוטנים, צ'יפס, חטיפים

מלוחים; ארוחות מוכנות; מרקים; מרק בשר,  מרק בשר; פודינג 
וקינוחים; פירות וירקות  מעובדים; חמאת בוטנים; ממרחי 
גבינה; מתבלים  על בסיס חלב; ג'לטין מתובל וממותק; 

הנכללים
כולם בסוג 29 .                                                               

                              

Class: 30 סוג: 30

Bread, bread sticks, bubble gum, candy cake 
decorations, edible cake decorations, cake mixes, 
cakes, cakes and chocolate based fillings for pies 
and cakes, candy, candy coated popcorn, caramel 
popcorn, caramels, cereal based snack food, cheese 
flavored corn puffed snacks, chewing gum, chocolate 
chips, corn chips, flour based chips, chocolate, 
chocolate covered nuts, chocolate  powder, 
chocolate syrup, chocolate topping, cocoa mixes, 
cones for ice cream, cookies, corn curls, cracker and 
cheese combinations, crackers, food ready to eat 
cereal derived food bars, frosting, fruit pies;  granola 
based snack bars, hot chocolate, popped popcorn, 
pretzels, puddings, waffles; ice cream, ice milk, 
flavored ices, frozen confections, frozen yogurt, 
frozen custards; all included in class 30.

לחם, מקלות לחם, מסטיק, סוכריות קישוט לעוגה, קישוטי 
מאכל לעוגה, תערובות לעוגה, עוגות, עוגות ומילוי על בסיס 
שוקולד עבור פשטידות ועוגות, סוכריות, ממתק פופקורן 
מצופה, פופקורן קרמל, קרמל, חטיפי מזון על בסיס דגנים, 

חטיפי תירס נפוחים בטעם גבינה, גומי לעיסה, פצפוצי שוקולד, 
טוגני תירס, קמח על בסיס צ'יפס, שוקולד, אגוזים מצופים 
בשוקולד, אבקת שוקולד, סירופ שוקולד, ציפוי שוקולד, 

תערובות קקאו, גביעים עבור גלידה, עוגיות, סלסולי תירס, 
שילובי קרקר וגבינה, קרקרים, דגני מזון מוכנים לאכילה 

המופקים בדלפקי מזון, זיגוג על גבי מזון, פשטידות פירות;  
חטיפים על בסיס גרנולה, שוקולד חם, פופקורן מוקפץ, כעכים, 
פודינג, ופלים; גלידה, מקפא חלב, קרח בטעמים, ממתקים 
קפואים, יוגורט קפוא, רפרפות קפואות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .30
                                                                                    

                          

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of an 
amusement park ride and attraction, entertainment, 
sporting and cultural services, including production of 
radio and television programs; production of films 
and live entertainment features; production of 
animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion 
picture entertainment, television entertainment 
services, including live entertainment performances 
and shows, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant’s 
entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; 
production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and 
sports events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; tv news shows; organizing talent 
contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment 
relating to style and fashion; providing information in 
the field of entertainment by means of a global 
computer network; all included in class 41.

שירותי בידור מסוג של רכיבה ואטרקציות בפארק שעשועים, 
בידור, שירותי ספורט ותרבות, לרבות הפקה של תוכניות רדיו 
וטלוויזיה; הפקה של סרטים ואירועי בידור חיים; הפקה של 
סרטי אנימציה ותוכניות טלוויזיה; שירותי סטודיו לקולנוע 

וטלוויזיה; שירותי בידור לסרטים ולטלוויזיה, לרבות ביצועים 
והופעות בידור חיות, הוצאה לאור של ספרים, מגזינים 
ושבועונים; אספקת מידע למבקשי שירותי בידור עבור 

משתמשים רבים באמצעות רשת עולמית או האינטרנט או 
בסיס נתונים מקוון אחר; הפקה של הופעות ריקוד, הופעות 
מוזיקה והופעות פרסי וידאו; הופעות קומדיה, הופעות משחק 
ואירועי ספורט בפני קהל חי המשודרים באופן חי או מוקלט 
עבור לשידור מאוחר; קונצרטים מוזיקליים חיים; הופעות 

חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות של בעלי כשרונות ומוזיקה 
ואירועי פרס טלוויזיונים; ארגון והצגה של תצוגות בידור 
השייכות לסגנון ואופנה; אספקת מידע בתחום של בידור 

באמצעות רשת מחשבים כלל עולמית; הנכללים כולם בסוג 41. 
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 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
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FLYE

Trade Mark No. 286625 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Smart cards; computer application software for 
mobile phones, desktop and hand-held computers; 
mobile app; downloadable podcasts; educational 
audio and video recordings in the field of travel; 
downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, brochures, pamphlets, newsletters and 
manuals in the field of travel; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions conducted in the form of an 
auction via a global computer network and computer 
database software featuring information in the field of 
hobbies, collectibles and a wide variety of products; 
electronic device in the nature of a digital wallet that 
stores and protects financial; virtual reality software 
for travel; downloadable software in the nature in the 
nature of browsing crowd-sourced information; video 
and computer game programs; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic 
game software; all included in class 9.

כרטיסים חכמים; תוכנות יישום מחשב עבור מכשירי טלפון 
ניידים, מחשבי שולחן ומחשבים נישאים; יישומי טלפון נייד; 
הקלטות אודיו ווידאו חינוכיות בתחום של נסיעה; פרסומים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה מסוג של מגזינים, עלונים, 

חוברות, עיתונים ומדריכים בתחום של נסיעה; תוכנות מסחר 
מקוון ממוחשבות המאפשרות למשתמשים לבצע פעולות 

עסקיות אלקטרוניות המבוצעות בדרך של מכרז באמצעות רשת 
מחשב גלובלית ותוכנות מאגר נתונים ממוחשבות המציגות 
מידע בתחום של תחביבים, אוספים ומגוון רחב של מוצרים; 
מתקן אלקטרוני מסוג של ארנק דיגיטלי אשר מאחסן ומגן על 
מימון; תוכנות מציאות וירטואלית עבור נסיעה; תוכנות הניתנות 
להורדה מסוג של דפדוף מידע מיקור המונים; תוכניות משחקי 

וידאו ומחשב; תוכנות משחק אלקטרוניות עבור מתקנים 
אלקטרוניים מופעלי יד; תוכנות משחק אלקטרוני; הנכללים 

כולם בסוג 9                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, magazines, brochures, 
pamphlets, newsletters and manuals in the field of 
travel; all included in class 16.

פרסומים מודפסים דהיינו, מגזינים, עלונים, חוברות, עיתונים 
ומדריכים בתחום של נסיעה; הנכללים כולם בסוג 16.              
                                                                                    

                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headwear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, דברי הנעלה, וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
.25
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Class: 35 סוג: 35

Multi-level marketing services; advertising; business 
management; business administration; office 
functions; advertising, marketing and promotion 
services; online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods; online trading services, 
namely, operating online marketplaces for sellers and 
buyers of goods and services; online trading services 
in which sellers post products or services to be 
offered for sale, and purchasing or bidding is done 
via the Internet in order to facilitate the sale of goods 
and services by others via a computer network; 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' 
goods and services, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall trading experience 
in connection therewith; providing a searchable 
online advertising guide featuring the goods and 
services of online vendors; providing a searchable 
online evaluation database for buyers and sellers; 
providing a website where users can post ratings, 
reviews, and recommendations on products and 
services; advertising and marketing services provided 
by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other 
forms of passive, sharable or viral communications 
channels; business advice and information relating to 
loans, finance and capital; all included in class 35.

שירותי שיווק רב שכבתיים; פרסום; ניהול עסקים; 
אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד; שירותי פרסום, שיווק 
וקידום מכירות; שירותי חנות קמעונאית מקוונת המציגה מגוון 
רחב של מוצרי צריכה; שירותי מסחר מקוון, דהיינו, הפעלת 
שווקים מקוונים עבור מוכרים וקונים של מוצרים ושירותים; 

שירותי מסחר מקוון בו מוכרים מפרסמים מוצרים או שירותים 
המוצעים למכירה, והרכישה או ההצעה נעשים באמצעות 

האינטרנט על מנת להקל על המכירה של המוצרים והשירותים 
על ידי אחרים באמצעות רשת מחשב; הענקת משוב הערכתי 
ודרוג של מוצרים ושירותים של מוכרים, הערך והמחירים של 
מוצרים והשירותים של מוכרים, ביצועי קונים ומוכרים, משלוח, 
וניסיון מסחרי כללי בהקשר עימם; הענקת מדריך פרסום מקוון 
הניתן לחיפוש אשר מציג מוצרים ושירותים של ספקים מקוונים; 
הענקת מאגר נתונים הערכתי מקוון הניתן לחיפוש עבור קונים 
ומוכרים; הענקת אתר אינטרנט בו משתמשים יכולים לפרסם 
דרוגים, חוות דעת, והמלצות לגבי מוצרים ושירותים; שירותי 
פרסום ושיווק הניתנים באמצעות שיטות עקיפות של תקשורות 
שיווק, דהיינו, מצע חברתי, שיווק מנוע חיפוש, שיווק שאלתי, 
שיווק אינטרנטי, שיווק בטלפון נייד, ניהול יומן רשת ודרכים 
אחרות של ערוצי תקשורות פסיביים, שיתופיים או ויראליים; 
ייעוץ ומידע עסקי המתייחסים להלוואות, פיננסיים והון; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 36 סוג: 36

Underwriting, issuing and administration of travel 
insurance, automobile collision insurance, liability 
insurance and life insurance; Insurance 
administration and underwriting of medical, hospital 
and related health care services and benefit 
programs; loan services; real estate management 
and leasing services; venture capital financing; 
arranging and provision of credit, loans, insurance, 
currency exchange and travellers' cheques; financing 
and loan services; financing of loans; rental of real 
estate; real estate listing services for housing rentals 
and apartment rentals; real estate rental services, 
namely, rental of residential housing, vacation 
homes, condominiums and apartments; all included 
in class 36.

שירותי חיתום, הנפקה ואדמיניסטרציה של ביטוח נסיעה, 
ביטוח התנגשות כלי רכב, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח 
חיים; אדמיניסטרציה ביטוחית ושירותי חיתום של שירותי 

רפואה, בית חולים ושירותים נלווים של שמירת הבריאות ושל 
תוכניות רווח; שירותי הלוואה; שירותי ניהול נדל"ן והחכרה; 

מימון סיכון הון; ארגון ומתן של אשראי, הלוואות, ביטוח, המרת 
מטבע והמחאות נוסעים; שירותי מימון והלוואה; מימון של 

הלוואות; השכרה של נדל"ן; שירותי רישום נדל"ן עבור שוכרי 
בתים ושוכרי דירות; שירותי השכרת נדל"ן, דהיינו, השכרה של 
בתי אירוח, בתי נופש, בתי דירות ודירות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 36
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Class: 38 סוג: 38

Chat room services for social networking; providing 
access to computer databases in the field of social 
networking; providing on-line communications links 
which transfer web site users to other local and 
global web pages; providing user access to data on 
the Internet in the field of social networking; 
telecommunications services, namely, providing 
online and telecommunication facilities for real-time 
interaction between and among users of computers, 
mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; providing an online 
community forum for users to share information, 
photos, audio and video content about themselves, 
their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual 
communities, and to engage in social networking; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, images 
and information; peer-to-peer photo sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo files 
among Internet users; providing access to computer, 
electronic and online databases; providing online 
communications links which transfer web site users 
to other local and global web pages; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; broadcasting services over 
computer or other communication networks, namely, 
uploading, posting, displaying, and electronically 
transmitting data, information, messages, graphics, 
and images; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of photos and videos; 
electronic bulletin board services; telecommunication 
services, namely, transmission of advertisements 
and media advertising communications via computer 
and communication networks; delivery of digital 
music by electronic transmission; text messaging 
services; providing user access to third party web 
sites hosted on computer servers accessible via a 
global computer network; all included in class 38.

שירותי חדרי שיחה עבור רשת חברתית; הענקת גישה למאגר 
נתונים ממוחשב בתחום של רשת חברתית; הענקת קישורי 
תקשורות מקוונות אשר מעבירים משתמשי אתרי אינטרנט 
לדפי רשת מקומית וגלובלית אחרים; הענקת גישת משתמש 

לנתונים באינטרנט בתחום של רשת חברתית; שירותי 
תקשורות רחק, דהיינו, הענקת אמצעים מקוונים ותקשורות 

רחק לקשר בזמן אמיתי בין משתמשים של מחשבים, מחשבים 
ניידים ונישאים, ומתקני תקשורת מחווטים ואלחוטיים; הענקת 
פורום קהילה מקוון עבור משתמשים לחלוקת מידע, תמונות, 
תכני אודיו ווידאו בנוגע לעצמם, העדפותיהם ואי העדפותיהם 
ופעילויות יומיומיות, וקבלת משוב מעמיתיהם, ליצירת קהילות 
וירטואליות, ולהשתתפות ברשת חברתית; שירותי תקשורות 
רחק, דהיינו, העברה אלקטרונית של מידע, מסרים, גרפיקות, 
תמונות ומידע; שירותי שיתוף תמונה עמית לעמית, דהיינו, 
העברה אלקטרונית של תיקי תמונה דיגיטליים בין משתמשי 

אינטרנט; הענקת גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, 
אלקטרוניים ומקוונים; הענקת קישורי תקשורות מקוונות אשר 
מעבירים משתמשי אתרי אינטרנט לדפי אינטרנט מקומיים 
וגלובליים אחרים; הענקת חדרי שיחה ולוחות מודעות 

אלקטרוניים מקוונים עבור העברה של מסרים בין משתמשים 
בתחום של תחומי עניין כלליים; שירותי שידור באמצעות מחשב 
או רשתות תקשורת אחרות, דהיינו, העלאת פרסום, תצוגה 

ושידור אלקטרוני של נתונים, מידע, מסרים, גרפיקות, ותמונות; 
שירותי תקשורות רחק, דהיינו, שידור אלקטרוני של תמונות 
וסרטי וידאו; שירותי לוח מודעות אלקטרוני; שירותי תקשורת 
רחק, דהיינו, שידור של פרסומות ותקשורות פרסום מדיה 
באמצעות רשתות מחשב ותקשורת; משלוח של מוזיקה 

דיגיטלית באמצעות העברה אלקטרונית; שירותי מסרי טקסט; 
הענקת גישת משתמש לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים 
המתארחים בשרתי מחשב הניתנים לגישה באמצעות רשת 

מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 39 סוג: 39

Travel agency services, namely, providing travel 
information and making reservations for air 
transportation, tours, cruises, attractions, namely, 
arranging and conducting sightseeing tours, 
arranging of cruises and booking travel by means of 
telephone, computer and electronic communications 
networks; provision of travel information; all included 
in class 39.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, הענקת מידע וארגון הזמנות 
נסיעה עבור הובלה אווירית, טיולים, הפלגות, אטרקציות, 

דהיינו, ארגון וביצוע טיולי ביקור באתרים, ארגון של הפלגות 
והזמנת נסיעה באמצעים של טלפון, מחשב ורשתות תקשורות 
אלקטרוניות; הענקה של מידע לגבי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39
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Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of training workshops, 
training sessions and seminars in the field of travel; 
making reservations for attractions, namely, shows 
and other entertainment events and concert 
bookings; educational services, namely, conducting 
education courses related to the travel industry; 
providing on-line publications in the nature of 
magazines, brochures, pamphlets, newsletters and 
manuals in the field of travel; arranging and 
conducting of training sessions and seminars in the 
field of travel; online crowd-sourced community-
based education services; providing an online 
computer games and electronic games; providing 
online video games; providing temporary use of non-
downloadable computer games; providing temporary 
use of non-downloadable electronic games; providing 
temporary use of non-downloadable video games; all 
included in class 41.

ארגון וביצוע של סדנאות הכשרה, מפגשי וסמינרי הכשרה 
בתחום של נסיעה; ביצוע הזמנות עבור אטרקציות, דהיינו, 
מופעים ואירועי בידור אחרים והזמנות קונצרטים; שירותים 

חינוכיים, ביצוע קורסים חינוכיים הקשורים לתעשיית הנסיעה, 
הענקת פרסומים מקוונים מסוג של מגזינים, עלונים, חוברות, 
עיתונים ומדריכים בתחום של נסיעה; ארגון וביצוע של מפגשים 
וסמינרים בתחום של נסיעה; שירותי חינוך מבוססי קהילת 
מיקור המונים מקוון; הענקת משחקי מחשב ומשחקים 

אלקטרוניים מקוונים; הענקת משחקי מחשב מקוונים; הענקת 
שימוש זמני במשחקי מחשב שאינם ניתנים להורדה; הענקת 
שימוש זמני במשחקים אלקטרונים שאינם ניתנים להורדה; 
הענקת שימוש זמני במשחקי וידאו שאינם ניתנים להורדה; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 42 סוג: 42

Creating an on-line community; providing an 
interactive web site and mobile app; peer-to-browser 
photo sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload, view 
and download digital photos; design and 
development of virtual reality software; hosting of 
websites; software as a Service (SaaS) services 
featuring software for use by organizations for the 
analysis of crowd-sourced digital identity analytics 
and device recognition data; computer services, 
namely, platform as a service through providing an 
application platform interface for use by others for the 
collection, aggregation, compilation, dissemination, 
transmission, and processing of both crowd-sourced 
data and data from global positioning systems for use 
in predictive modeling and analysis; all included in 
class 42.

יצירת קהילה מקוונת; הענקת אתר אינטרנט ויישום טלפון נייד 
אינטראקטיביים; שירותי שיתוף תמונה דפדפן לעמית, דהיינו, 

הענקת אתר אינטרנט המציג טכנולוגיה המאפשרת 
למשתמשים להעלות, לצפות, ולהוריד תמונות דיגיטליות; תכנון 

ופיתוח של תוכנות מציאות וירטואלית; אירוח של אתרי 
אינטרנט; שירותי תוכנה כשירות (אס.אי.אי.אס) המציגים תוכנה 
עבור שימוש על ידי ארגונים עבור האבחון של זהות דיגיטלית 

מיקור המונים ונתוני זיהוי מתקן; שירותי מחשב, דהיינו, 
פלטפורמה כשירות באמצעות הענקת תווך פלטפורמת יישום 
לשימוש על ידי אחרים עבור האיסוף, צבירה, ליקוט, חלוקה, 

העברה ועיבוד של נתוני מיקור המונים ונתונים ממערכות מיקום 
גלובליות לשימוש במודלים חיזוי ואבחון; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 43 סוג: 43

Travel agency services, namely, making reservations 
for temporary accommodations; included in class 43.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, ביצוע הזמנות עבור אירוחים 
זמניים; הנכללים כולם בסוג 43.                                     

Class: 44 סוג: 44

Comprehensive health care benefit programs, 
namely, integrated healthcare services with a 
network of international healthcare providers 
including health care rendered through health 
maintenance organizations and preferred provider 
organizations, namely, medical, dental, hospital, 
home health care, preventive health care treatment, 
physical and mental therapy services; all included in 
class 44.

תוכניות רווח שמירת הבריאות מקיפות, דהיינו, שירותי שמירת 
הבריאות משולבים עם רשת בינלאומית של מעניקי שמירת 
בריאות הכוללים שמירת בריאות הניתנת באמצעות ארגוני 
שמירת הבריאות וארגוני ספק נבחר, דהיינו, שירותי רפואה, 
שירותים דנטליים, שירותי בית חולים, שירותי שמירת בריאות 
ביתית, טיפול מונע לשמירת הבריאות, ושירותי ריפוי גופניים 

ונפשיים; הנכללים כולם בסוג 44.                                         
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 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5100 Tennyson Pkwy, Plano, Texas 75024, 
U.S.A.

(Nevada Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services; dating services, 
marriage counseling, counseling, namely, offering 
advice regarding personal relationships and personal 
well-being via a global computer network; Internet 
based introduction and social networking services; 
providing a website featuring information in the area 
of personal relationship wellness; providing 
information in the field of personal relationship 
wellness; providing information in the field of social 
introduction; all included in class 45.

שירותי רשת חברתית מקוונת; שירותי היכרויות, ייעוץ נישואין, 
ייעוץ, דהיינו, הצעת ייעוץ בנוגע ליחסים אישיים ולרווחה אישית 

באמצעות רשת מחשב גלובלית; שירותי היכרויות ורשת 
חברתית מבוססי אינטרנט; הענקת אתר אינטרנט המציג מידע 
בתחום של בריאות יחסים אישיים; הענקת מידע בתחום של 
בריאות יחסים אישיים; הענקת מידע בתחום של היכרויות 

חברתיות; הנכללים כולם בסוג 45                                       
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וויטני

Trade Mark No. 286632 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry grains and 
vegetables  not included in other classes; plant 
seeds, plants, seedlings and other plants or 
seedlings for propagation; fresh vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; All included in class 31

גרעינים  וירקות מהשדה, הגינה והיער, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; זרעים של צמחים, צמחים, שתילים וצמחים או שתילים 

אחרים לצורך ריבוי; ירקות טריים; זרעים, צמחים טבעיים 
ופרחים הנכללים כולם בסוג 31.                                         
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Trade Mark No. 286634 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry grains  and 
vegetables  not included in other classes; plant 
seeds, plants, seedlings and other plants or 
seedlings for propagation; fresh vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; All included in class 31

גרעינים וירקות מהשדה, הגינה והיער, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; זרעים של צמחים, צמחים, שתילים וצמחים או שתילים 
אחרים לצורך ריבוי;  ירקות טריים; זרעים, צמחים טבעיים 

ופרחים הנכללים כולם בסוג 31.                                         
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Trade Mark No. 286637 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Smart cards; computer application software for 
mobile phones, desktop and hand-held computers; 
mobile app; downloadable podcasts; educational 
audio and video recordings in the field of travel; 
downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, brochures, pamphlets, newsletters and 
manuals in the field of travel; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions conducted in the form of an 
auction via a global computer network and computer 
database software featuring information in the field of 
hobbies, collectibles and a wide variety of products; 
electronic device in the nature of a digital wallet that 
stores and protects financial; virtual reality software 
for travel; downloadable software in the nature in the 
nature of browsing crowd-sourced information; video 
and computer game programs; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic 
game software; all included in class 9.

כרטיסים חכמים; תוכנות יישום מחשב עבור מכשירי טלפון 
ניידים, מחשבי שולחן ומחשבים נישאים; יישומי טלפון נייד; 
הקלטות אודיו ווידאו חינוכיות בתחום של נסיעה; פרסומים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה מסוג של מגזינים, עלונים, 

חוברות, עיתונים ומדריכים בתחום של נסיעה; תוכנות מסחר 
מקוון ממוחשבות המאפשרות למשתמשים לבצע פעולות 

עסקיות אלקטרוניות המבוצעות בדרך של מכרז באמצעות רשת 
מחשב גלובלית ותוכנות מאגר נתונים ממוחשבות המציגות 
מידע בתחום של תחביבים, אוספים ומגוון רחב של מוצרים; 
מתקן אלקטרוני מסוג של ארנק דיגיטלי אשר מאחסן ומגן על 
מימון; תוכנות מציאות וירטואלית עבור נסיעה; תוכנות הניתנות 
להורדה מסוג של דפדוף מידע מיקור המונים; תוכניות משחקי 

וידאו ומחשב; תוכנות משחק אלקטרוניות עבור מתקנים 
אלקטרוניים מופעלי יד; תוכנות משחק אלקטרוני; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, magazines, brochures, 
pamphlets, newsletters and manuals in the field of 
travel; all included in class 16.

פרסומים מודפסים דהיינו, מגזינים, עלונים, חוברות, עיתונים 
ומדריכים בתחום של נסיעה; הנכללים כולם בסוג 16.             

                                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headwear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, דברי הנעלה, וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
.25
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Class: 35 סוג: 35

Multi-level marketing services; advertising; business 
management; business administration; office 
functions; advertising, marketing and promotion 
services; online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods; online trading services, 
namely, operating online marketplaces for sellers and 
buyers of goods and services; online trading services 
in which sellers post products or services to be 
offered for sale, and purchasing or bidding is done 
via the Internet in order to facilitate the sale of goods 
and services by others via a computer network; 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' 
goods and services, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall trading experience 
in connection therewith; providing a searchable 
online advertising guide featuring the goods and 
services of online vendors; providing a searchable 
online evaluation database for buyers and sellers; 
providing a website where users can post ratings, 
reviews, and recommendations on products and 
services; advertising and marketing services provided 
by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other 
forms of passive, sharable or viral communications 
channels; business advice and information relating to 
loans, finance and capital; all included in class 35.

שירותי שיווק רב שכבתיים; פרסום; ניהול עסקים; 
אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד; שירותי פרסום, שיווק 
וקידום מכירות; שירותי חנות קמעונאית מקוונת המציגה מגוון 
רחב של מוצרי צריכה; שירותי מסחר מקוון, דהיינו, הפעלת 
שווקים מקוונים עבור מוכרים וקונים של מוצרים ושירותים; 

שירותי מסחר מקוון בו מוכרים מפרסמים מוצרים או שירותים 
המוצעים למכירה, והרכישה או ההצעה נעשים באמצעות 

האינטרנט על מנת להקל על המכירה של המוצרים והשירותים 
על ידי אחרים באמצעות רשת מחשב; הענקת משוב הערכתי 
ודרוג של מוצרים ושירותים של מוכרים, הערך והמחירים של 
מוצרים והשירותים של מוכרים, ביצועי קונים ומוכרים, משלוח, 
וניסיון מסחרי כללי בהקשר עימם; הענקת מדריך פרסום מקוון 

הניתן לחיפוש אשר מציג  מוצרים ושירותים של ספקים 
מקוונים; הענקת מאגר נתונים הערכתי מקוון הניתן לחיפוש 
עבור קונים ומוכרים; הענקת אתר אינטרנט בו משתמשים 
יכולים לפרסם דרוגים, חוות דעת, והמלצות לגבי מוצרים 
ושירותים; שירותי פרסום ושיווק הניתנים באמצעות שיטות 
עקיפות של תקשורות שיווק, דהיינו, מצע חברתי, שיווק מנוע 

חיפוש, שיווק שאלתי, שיווק אינטרנטי, שיווק בטלפון נייד, ניהול 
יומן רשת ודרכים אחרות של ערוצי תקשורות פסיביים, 

שיתופיים או ויראליים; ייעוץ ומידע עסקי המתייחסים להלוואות, 
פיננסיים והון; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 36 סוג: 36

Underwriting, issuing and administration of travel 
insurance, automobile collision insurance, liability 
insurance and life insurance; Insurance 
administration and underwriting of medical, hospital 
and related health care services and benefit 
programs; loan services; real estate management 
and leasing services;  venture capital financing; 
arranging and provision of credit, loans, insurance, 
currency exchange and travellers' cheques; financing 
and loan services; financing of loans; rental of real 
estate; real estate listing services for housing rentals 
and apartment rentals; real estate rental services, 
namely, rental of residential housing, vacation 
homes, condominiums and apartments; all included 
in class 36.

שירותי חיתום, הנפקה ואדמיניסטרציה של ביטוח נסיעה, 
ביטוח התנגשות כלי רכב, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח 
חיים; אדמיניסטרציה ביטוחית ושירותי חיתום של שירותי 

רפואה, בית חולים ושירותים נלווים של שמירת הבריאות ושל 
תוכניות רווח; שירותי הלוואה; שירותי ניהול נדל"ן והחכרה; 

מימון סיכון הון; ארגון ומתן של אשראי, הלוואות, ביטוח, המרת 
מטבע והמחאות נוסעים; שירותי מימון והלוואה; מימון של 

הלוואות; השכרה של נדל"ן; שירותי רישום נדל"ן עבור שוכרי 
בתים ושוכרי דירות; שירותי השכרת נדל"ן, דהיינו, השכרה של 
בתי אירוח, בתי נופש, בתי דירות ודירות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .36
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Class: 38 סוג: 38

Chat room services for social networking; providing 
access to computer databases in the field of social 
networking; providing on-line communications links 
which transfer web site users to other local and 
global web pages; providing user access to data on 
the Internet in the field of social networking; 
telecommunications services, namely, providing 
online and telecommunication facilities for real-time 
interaction between and among users of computers, 
mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; providing an online 
community forum for users to share information, 
photos, audio and video content about themselves, 
their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual 
communities, and to engage in social networking; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, images 
and information; peer-to-peer photo sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo files 
among Internet users; providing access to computer, 
electronic and online databases; providing online 
communications links which transfer web site users 
to other local and global web pages; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; broadcasting services over 
computer or other communication networks, namely, 
uploading, posting, displaying, and electronically 
transmitting data, information, messages, graphics, 
and images; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of photos and videos; 
electronic bulletin board services; telecommunication 
services, namely, transmission of advertisements 
and media advertising communications via computer 
and communication networks; delivery of digital 
music by electronic transmission; text messaging 
services; providing user access to third party web 
sites hosted on computer servers accessible via a 
global computer network; all included in class 38.

שירותי חדרי שיחה עבור רשת חברתית; הענקת גישה למאגר 
נתונים ממוחשב בתחום של רשת חברתית; הענקת קישורי 
תקשורות מקוונות אשר מעבירים משתמשי אתרי אינטרנט 
לדפי רשת מקומית וגלובלית אחרים; הענקת גישת משתמש 

לנתונים באינטרנט בתחום של רשת חברתית; שירותי 
תקשורות רחק, דהיינו, הענקת אמצעים מקוונים ותקשורות 

רחק לקשר בזמן אמיתי בין  משתמשים של מחשבים, מחשבים 
ניידים ונישאים, ומתקני תקשורת מחווטים ואלחוטיים; הענקת 
פורום קהילה מקוון עבור משתמשים לחלוקת מידע, תמונות, 
תכני אודיו ווידאו בנוגע לעצמם, העדפותיהם ואי העדפותיהם 
ופעילויות יומיומיות, וקבלת משוב מעמיתיהם, ליצירת קהילות 
וירטואליות, ולהשתתפות ברשת חברתית; שירותי תקשורות 
רחק, דהיינו, העברה אלקטרונית של מידע, מסרים, גרפיקות, 
תמונות ומידע; שירותי שיתוף תמונה עמית לעמית, דהיינו, 
העברה אלקטרונית של תיקי תמונה דיגיטליים בין משתמשי 

אינטרנט; הענקת גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, 
אלקטרוניים ומקוונים; הענקת קישורי תקשורות מקוונות אשר 
מעבירים משתמשי אתרי אינטרנט לדפי אינטרנט מקומיים 
וגלובליים אחרים; הענקת חדרי שיחה ולוחות מודעות 

אלקטרוניים מקוונים עבור העברה של מסרים בין משתמשים 
בתחום של תחומי עניין כלליים; שירותי שידור באמצעות מחשב 
או רשתות תקשורת אחרות, דהיינו, העלאת פרסום, תצוגה 

ושידור אלקטרוני של נתונים, מידע, מסרים, גרפיקות, ותמונות; 
שירותי תקשורות רחק, דהיינו, שידור אלקטרוני של תמונות 
וסרטי וידאו; שירותי לוח מודעות אלקטרוני; שירותי תקשורת 
רחק, דהיינו, שידור של פרסומות ותקשורות פרסום מדיה 
באמצעות רשתות מחשב ותקשורת; משלוח של מוזיקה 

דיגיטלית באמצעות העברה אלקטרונית; שירותי מסרי טקסט; 
הענקת גישת משתמש לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים 
המתארחים בשרתי מחשב הניתנים לגישה באמצעות רשת 

מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 39 סוג: 39

Travel agency services, namely, providing travel 
information and making reservations for air 
transportation, tours, cruises, attractions, namely, 
arranging and conducting sightseeing tours, 
arranging of cruises and booking travel by means of 
telephone, computer and electronic communications 
networks; provision of travel information; all included 
in class 39.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, הענקת מידע וארגון הזמנות 
נסיעה עבור הובלה אווירית, טיולים, הפלגות, אטרקציות, 

דהיינו, ארגון וביצוע טיולי ביקור באתרים, ארגון של הפלגות 
והזמנת נסיעה באמצעים של טלפון, מחשב ורשתות תקשורות 
אלקטרוניות; הענקה של מידע לגבי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39
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Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of training workshops, 
training sessions and seminars in the field of travel; 
making reservations for attractions, namely, shows 
and other entertainment events and concert 
bookings; educational services, namely, conducting 
education courses related to the travel industry; 
providing on-line publications in the nature of 
magazines, brochures, pamphlets, newsletters and 
manuals in the field of travel; arranging and 
conducting of training sessions and seminars in the 
field of travel; online crowd-sourced community-
based education services; providing an online 
computer games and electronic games; providing 
online video games; providing temporary use of non-
downloadable computer games; providing temporary 
use of non-downloadable electronic games; providing 
temporary use of non-downloadable video games; all 
included in class 41.

 ארגון וביצוע של סדנאות הכשרה, מפגשי וסמינרי הכשרה 
בתחום של נסיעה; ביצוע הזמנות עבור אטרקציות, דהיינו, 
מופעים ואירועי בידור אחרים והזמנות קונצרטים; שירותים 

חינוכיים, ביצוע קורסים חינוכיים הקשורים לתעשיית הנסיעה, 
הענקת פרסומים מקוונים מסוג של מגזינים, עלונים, חוברות, 
עיתונים ומדריכים בתחום של נסיעה; ארגון וביצוע של מפגשים 
וסמינרים בתחום של נסיעה; שירותי חינוך מבוססי קהילת 
מיקור המונים מקוון; הענקת משחקי מחשב ומשחקים 

אלקטרוניים מקוונים; הענקת משחקי מחשב מקוונים; הענקת 
שימוש זמני במשחקי מחשב שאינם ניתנים להורדה; הענקת 
שימוש זמני במשחקים אלקטרונים שאינם ניתנים להורדה; 
הענקת שימוש זמני במשחקי וידאו שאינם ניתנים להורדה; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 42 סוג: 42

Creating an on-line community; providing an 
interactive web site and mobile app; peer-to-browser 
photo sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload, view 
and download digital photos; design and 
development of virtual reality software; hosting of 
websites; software as a Service (SaaS) services 
featuring software for use by organizations for the 
analysis of crowd-sourced digital identity analytics 
and device recognition data; computer services, 
namely, platform as a service through providing an 
application platform interface for use by others for the 
collection, aggregation, compilation, dissemination, 
transmission, and processing of both crowd-sourced 
data and data from global positioning systems for use 
in predictive modeling and analysis; all included in 
class 42.

יצירת קהילה מקוונת; הענקת אתר אינטרנט ויישום טלפון נייד 
אינטראקטיביים; שירותי שיתוף תמונה דפדפן לעמית, דהיינו, 

הענקת אתר אינטרנט המציג טכנולוגיה המאפשרת 
למשתמשים להעלות, לצפות, ולהוריד תמונות דיגיטליות; תכנון 

ופיתוח של תוכנות מציאות וירטואלית; אירוח של אתרי 
אינטרנט; שירותי תוכנה כשירות (אס.אי.אי.אס) המציגים תוכנה 
עבור שימוש על ידי ארגונים עבור האבחון של זהות דיגיטלית 

מיקור המונים ונתוני זיהוי מתקן; שירותי מחשב, דהיינו, 
פלטפורמה כשירות באמצעות הענקת תווך פלטפורמת יישום 
לשימוש על ידי אחרים עבור האיסוף, צבירה, ליקוט, חלוקה, 

העברה ועיבוד של נתוני מיקור המונים ונתונים ממערכות מיקום 
גלובליות לשימוש במודלים חיזוי ואבחון; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 43 סוג: 43

Travel agency services, namely, making reservations 
for temporary accommodations; included in class 43.

שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, ביצוע הזמנות עבור אירוחים 
זמניים; הנכללים כולם בסוג 43.                                     

Class: 44 סוג: 44

Comprehensive health care benefit programs, 
namely, integrated healthcare services with a 
network of international healthcare providers 
including health care rendered through health 
maintenance organizations and preferred provider 
organizations, namely, medical, dental, hospital, 
home health care, preventive health care treatment, 
physical and mental therapy services; all included in 
class 44.

תוכניות רווח שמירת הבריאות מקיפות, דהיינו, שירותי שמירת 
הבריאות משולבים עם רשת בינלאומית של מעניקי שמירת 
בריאות הכוללים שמירת בריאות הניתנת באמצעות ארגוני 
שמירת הבריאות וארגוני ספק נבחר, דהיינו, שירותי רפואה, 
שירותים דנטליים, שירותי בית חולים, שירותי שמירת בריאות 
ביתית, טיפול מונע לשמירת הבריאות, ושירותי ריפוי גופניים 

ונפשיים; הנכללים כולם בסוג 44.                                         
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 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5100 Tennyson Pkwy, Plano, Texas 75024, 
U.S.A.

(Nevada Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services;  dating services, 
marriage counseling, counseling, namely, offering 
advice regarding personal relationships and personal 
well-being via a global computer network; Internet 
based introduction and social networking services; 
providing a website featuring information in the area 
of personal relationship wellness; providing 
information in the field of personal relationship 
wellness; providing information in the field of social 
introduction; all included in class 45.

שירותי רשת חברתית מקוונת; שירותי היכרויות, ייעוץ נישואין, 
ייעוץ, דהיינו, הצעת ייעוץ בנוגע ליחסים אישיים ולרווחה אישית 

באמצעות רשת מחשב גלובלית; שירותי היכרויות ורשת 
חברתית מבוססי אינטרנט; הענקת אתר אינטרנט המציג מידע 
בתחום של בריאות יחסים אישיים; הענקת מידע בתחום של 
בריאות יחסים אישיים; הענקת מידע בתחום של היכרויות 

חברתיות; הנכללים כולם בסוג 45.                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 76131/01/2018



GODDESS OF LIBERTY

Trade Mark No. 286639 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yuzhi YANG

Address: B1-4-102, lijingqinyuan,, Tangshan City, Hebei 
Province, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux (hotels, boarding houses); 
catering (food and drink); cafés; cafeterias; canteens; 
accommodation (rental of temporary); boarding 
houses; hotels; boarding house bookings; hotel 
reservations; snack bars; bar services; camp services 
(holiday and lodging); accommodation reservations 
(temporary); motels; teahouses; homes (tourist); 
homes (retirement); day nurseries (crèches); animals 
(boarding); all included in class 43.

לשכות אירוח (בתי מלון, אכסניות); שירותי קייטרינג (מזון 
ומשקה); בתי קפה; קפיטריות; קנטינות; אירוח (השכרה של 
אירוח זמני); אכסניות; בתי מלון; הזמנות ושמירת מקומות 

באכסניות; הזמנות ושמירת מקומות בבית מלון; ברי-חטיפים; 
שירותי בר; שירותי מחנה (חופשה ואכסון); הזמנות ושמירת 

מקומות אירוח (זמני); מוטלים; בתי תה; בתי מטיילים (תיירים); 
 בתי אבות (גמלאים); מעונות יום (פעוטונים); בעלי חיים (בתי 
אכסון); הנכללים כולם בסוג 43.                                         

                

ט"ו שבט תשע"ח - 76231/01/2018



Trade Mark No. 286640 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and cooking; apparatus for 
heating milk and making milk froth; apparatus for 
making beverages including coffee, tea, chocolate 
and/or cocoa based beverages, cappuccino; coffee 
machines, coffee pots and electric percolators; 
electric machines for the preparation of beverages, 
namely, coffee, tea, chocolate and/or cocoa based 
beverages; coffee filters, electric.

מכשירים לחימום ולבישול; מכשירים לחימום חלב ולהכנת קצף 
חלב; מכשירים להכנת משקאות כולל קפה, תה, משקאות על 
בסיס שוקולד ו/או קקאו, קפוצ'ינו; מכונות קפה, קנקני קפה 
ופרקולטורים חשמליים; מכונות חשמליות להכנת משקאות, 

דהיינו, קפה, תה, משקאות על בסיס שוקולד ו/או קקאו; מסנני 
קפה, חשמליים.                                                               
                                                                                    

                                                                  

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory 
(coffee substitute); tea, tea extracts, tea-based 
preparations and beverages; iced tea; malt-based 
preparations for human consumption; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations 
and beverages; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, 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; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations.

קפה, תמציות קפה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, חומרי הכנה 

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; צ'יקוריה (תחליף קפה); תה, 
תמציות תה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס תה; תה קר; 
חומרי הכנה על בסיס לתת לצריכת בני אדם; קקאו וחומרי 

הכנה ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי שוקולד, חומרי 
הכנה ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי מתיקה, ממתקים, 
סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; סוכר; גומי לעיסה; ממתיקים 
טבעיים; מוצרי מאפייה, לחם, שמרים, מאפים; ביסקוויטים, 

עוגיות, עוגות, וופלים, טופי, פודינג; גלידות, קרחונים, שרבטים, 
דברי מתיקה קפואים, עוגות קפואות, גלידות רכות, פרוזן 
יוגורט; סוכנים מקשרים להכנת גלידות ו/או קרחונים ו/או 
שרבטים ו/או דברי מתיקה קפואים ו/או עוגות קפואות ו/או 

גלידות רכות ו/או פרוזן יוגורט; דגני בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, 
חטיפי דגנים, דגנים מוכנים לאכילה; חומרי הכנת דגנים.          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 76331/01/2018



 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

Class: 32 סוג: 32

Still water, effervescent water or carbonated water, 
processed water, spring water, mineral water, 
flavored water; fruit-flavored and fruit-based 
beverages, fruit and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic beverages 
(except essential oils); whey beverages; soya-based 
beverages; non alcoholic malt beverages; isotonic 
beverages.

מים מזוקקים, מים תוססים או מוגזים, מים מעובדים, מי 
מעיינות, מים מינראליים, מים בטעמים; משקאות בטעמי פירות 
ועל בסיס פירות, מיצי פירות וירקות, נקטרים, לימונדות, סודות, 
ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים; סירופים, תמציות ומיצויים 

וחומרי הכנה אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים 
(מלבד שמנים אתריים); משקאות חלביים; משקאות על בסיס 
סויה; משקאות לתת שאינם אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים.   
                                                                                    

                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 76431/01/2018



Trade Mark No. 286641 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yuzhi YANG

Address: B1-4-102, lijingqinyuan,, Tangshan City, Hebei 
Province, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux (hotels, boarding houses); 
catering (food and drink); cafés; cafeterias; canteens; 
accommodation (rental of temporary); boarding 
houses; hotels; boarding house bookings; hotel 
reservations; snack bars; bar services; camp services 
(holiday and lodging); accommodation reservations 
(temporary); motels; teahouses; homes (tourist); 
homes (retirement); day nurseries (crèches); animals 
(boarding); all included in class 43.

לשכות אירוח (בתי מלון, אכסניות); שירותי קייטרינג (מזון 
ומשקה); בתי קפה; קפיטריות; קנטינות; אירוח (השכרה של 
אירוח זמני); אכסניות; בתי מלון; הזמנות ושמירת מקומות 

באכסניות; הזמנות ושמירת מקומות בבית מלון; ברי-חטיפים; 
שירותי בר; שירותי מחנה (חופשה ואכסון); הזמנות ושמירת 

מקומות אירוח (זמני); מוטלים; בתי תה; בתי מטיילים (תיירים); 
 בתי אבות (גמלאים); מעונות יום (פעוטונים); בעלי חיים (בתי 
אכסון); הנכללים כולם בסוג 43.                                         

                

ט"ו שבט תשע"ח - 76531/01/2018



Trade Mark No. 286642 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon 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: 2 סוג: 2

Basic dyes (cationic dyes); Synthetic dyes; Water-
repellent dyes; Fireproof paints; weatherproofing 
coatings; Paints for use in the manufacture of 
ceramics; anti-fouling paints; oil soluble dyes; Alcohol 
soluble dyes; coating compositions in the nature of 
paints for industrial applications; Precious metal 
powders for paint; Non-iron metal in powder or foil    
form for use in paint; Non-stick coatings in the nature 
of paint; Lime wash; Mordant dyes.

צבעים בסיסיים (צבעים קטיוניים); צבעים סינתטיים; צבעים 
דוחי מים; צבעים חסיני אש; ציפויים עמידים בפני פגעי מזג 
האוויר; צבעים לשימוש בתעשיית הקרמיקה; צבעים מונעי 
לכלוך; צבעים מסיסים בשמן; צבעים מסיסים בכוהל; חומרי 

ציפוי בצורת צבעים לשימושים תעשייתיים; אבקות מתכת יקרה 
לשימוש לצביעה; מתכת שאינה ברזל בצורת אבקה או רדידים 

לשימוש בצביעה; ציפויי צבע לא דביקים; צבע סיד; צבעי 
מורדנט (חומר קובע צבע).                                                 

                                                                          

Class: 19 סוג: 19

Asbestos mortar; Gypsum for building; Mold-resistant 
drywall; mortar for building; coatings (building 
material); liquid storage tanks of masonry for 
industrial purposes; hydrated lime for building 
purposes;  building glass; refractory construction 
materials, not of metal.

טיח אסבסט; גבס לבניה; קירות גבס דוחי עובש; מלט בנייה; ; 
ציפויים (חומרי בניה); מיכלי אחסון של נוזלי בניה לשימוש 

תעשייתי; סיד ממוים לצרכי בניה;  זכוכית בנייה; חומרי בנייה 
עמידים בחום לא ממתכת.                                                 
                                                                                    

                                

ט"ו שבט תשע"ח - 76631/01/2018



Trade Mark No. 286645 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guangdong Enaiter Electrical Appliances Co., 
Ltd.

Address: Yongyi Industrial Zone,No.5 Donghai Road, 
DongFeng Town,Zhongshan City, Guang Dong, People's 
Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
cooking utensils, electric; roasting apparatus; 
cookers; hot plates; roasters; autoclaves [electric 
pressure cookers]; kettles, electric; bread baking 
machines; extractor hoods for kitchens; all included 
in class 11.

דיודות פולטות אור [ּדַּפֹו"ר] מכשור תאורה; כלי בישול, 
חשמליים; מכשור צלייה; כיריים; פלטות; תנורי צלייה; סירי לחץ 
[תנורי לחץ חשמלי]; קומקומים חשמליים; מכונות אפיית לחם; 
מנדפים למטבח; הנכללים כולם בסוג 11.                             
                                                                                    

          

ט"ו שבט תשע"ח - 76731/01/2018



TECHEDGE

Trade Mark No. 286646 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 015575848 האיחוד האירופי מספר: 015575848

Dated 20/10/2016 (Section 16) מיום 20/10/2016 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Edgewell Personal Care Brands, LLC

Address: 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Razors and razor blades; all included in class 8. סכיני גילוח וסכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג 8.
   

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

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

European Union, 27/06/2016, No. 015575848 האיחוד האירופי, 27/06/2016, מספר 015575848

Class: 8 סוג: 8

ט"ו שבט תשע"ח - 76831/01/2018



KULI ME

Trade Mark No. 286669 מספר סימן

Application Date 20/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fox Wizel Ltd. שם: פוקס ויזל בע"מ

Address: 6 Hermon Street, P.O.B. 76, Airport City, 70100, 
Israel

כתובת : רח' החרמון 6, ת.ד. 76, קרית שדה התעופה נתב"ג, 
70100, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

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

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses and sunglasses and by-products 
including among other frames and cases, all included 
in class 9.

משקפיים ומשקפי שמש, ומוצרים נלווים לרבות בין השאר, 
מסגרות ונרתיקים, הנכללים כולם בסוג 9.                             

        

Class: 14 סוג: 14

Clocks and jewelry all included in Class 14. שעונים ותכשיטים הנכללים כולם בסוג 14.
           

Class: 18 סוג: 18

Bags, purses, suitcases, umbrellas and parasols all 
included in Class 18.  

תיקים, ארנקים, מזוודות, מטריות ושמשיות, הנכללים כולם 
בסוג 18.                          

Class: 25 סוג: 25

Clothing (including underwear), footwear, headgear 
and accessories including belts; all included in class 
25.

דברי הלבשה (לרבות הלבשה תחתונה), הנעלה כיסויי ראש 
ואביזרים נלווים לרבות חגורות; הנכללים כולם בסוג 25.           

      

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and sales including via the 
Internet, of clothing, headgear, footwear, eyeglasses 
and sunglasses, clocks and jewelry, bags, purses, 
suiteases, belts, umbrellas and parasols, accessories 
and various fashion products, cosmetics, makeup 
and toiletries products, ambiance products, textiles 
and home products;  retail and wholesale services for 
sale of clothing, headgear, footwear, eyeglasses and 
sunglasses, clocks and jewelry, bags, purses, 
suiteases, belts, umbrellas and parasols, accessories 
and various fashion products, cosmetics, makeup 
and toiletries products, ambiance products, textiles 
and home products; business management including 
inter alia administration and operation of a chain of 
stores, administration of consumer and loyalty 
programs; all included in Class 35.                              

שיווק, פרסום ומכירה לרבות באמצעות האינטרנט של דברי 
הלבשה הנעלה, כיסויי ראש,  משקפיים, משקפי שמש, שעונים 
ותכשיטים, תיקים, ארנקים, מזוודות, חגורות, מטריות ושמריות, 
אביזרים ומוצרי אופנה שונים, מוצרי קוסמטיקה, איפור ורחצה, 

מוצרי אווירה, טקסיטל ומוצרים לבית;  שירותי קמעונאות 
וסיטונאות לממכר דברי הלבשה והנעלה, כיסויי ראש, 

משקפיים, משקפי שמש, שעונים ותכשיטים, תיקים, ארנקים, 
מזוודות, חגורות, מטריות ושמשיות, אביזרים ומוצרי אופנה 

שונים, מוצרי קוסמטיקה, איפור ורחצה, מוצרי אווירה, טקסטיל 
ומוצרים לבית; ניהול עסקים לרבות בין השאר, ניהול והפעלת 
רשת חנויות וניהול מועדוני לקוחות; הנכללים כולם בסוג 35.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 76931/01/2018



Trade Mark No. 286670 מספר סימן

Application Date 21/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: SORIN SîRBU

Address: ROOM 101, NO. 6, LANE 161, GU DI ROAD, 
BAOSHAN DISTRICT, SHANGHAI, People's Republic of 
China

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: 12 סוג: 12

trolleys; Ships; Brakes for vehicles; Motorcycles; 
Mopeds; Electric vehicles; Two-wheeled motorized 
vehicles; bicycles; bicycle tires [tyres]; handle bars 
for bicycles, cycles; all included in class 12

עגלות; ספינות; בלמים לכלי רכב; אופנועים; טוסטוסים; כלי 
רכב חשמליים; כלי רכב ממונעים דו-גלגליים; אופניים; צמיגי 

אופניים [צמיגים]; כידונים לאופניים, אופניים; הנכללים בסוג 12
                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 77031/01/2018



Trade Mark No. 286683 מספר סימן

Application Date 21/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Display for digital signage; digital signage monitors; 
electronic display for digital signage; computer 
software for digital signage; computer software for 
digital signage mobile telephones; computer software 
platforms for digital signage; digital telephone 
platforms and software; mobile telephones; digital 
cameras; portable media players; portable 
computers; wireless headsets for use with mobile 
telephones; wireless headsets for smartphones; 
wireless headsets for tablet computers; rechargeable 
batteries; battery compensation chargers; leather 
case for mobile telephones; leather case for smart 
phones; leather case for tablet computers; flip covers 
for mobile telephones; flip covers for smart phones; 
flip covers for tablet computers; tablet computers; 
television receivers; audio component systems 
(composed of surround sound speakers, loudspeaker 
units, tuners, sound mixers, equalizer, audio 
recorders, radios); digital set-top boxes; DVD 
players; light emitting diode displays; monitors; 3D 
spectacles; computers; printers for computers; 
semiconductors;  all included in class 09.

תצוגת שילוט דיגיטלי; מסכי שילוט דיגיטליים; מסכים 
אלקטרוניים, דהיינו, שילוט דיגיטלי; תוכנת מחשב עבור שילוט 

דיגיטלי; תוכנת מחשב עבור שילוט דיגיטלי למכשירים 
סלולריים; פלטפורמות תוכנת מחשב עבור שילוט דיגיטלי; 
פלטפורמות ותוכנת טלפונים דיגיטליים; טלפונים ניידים; 

מצלמות דיגיטליות; נגני מדיה ניידים; מחשבים ניידים; אוזניות 
אלחוטיות לשימוש עם טלפונים ניידים; אוזניות אלחוטיות עבור 
טלפונים חכמים; אוזניות אלחוטיות עבור מחשבי טבאלט; 

סוללות נטענות; מטעני סוללות; נרתיק מעור לטלפונים ניידים; 
נרתיק מעור לטלפונים חכמים; נרתיק מעור עבור מחשבי 
טאבלט; כיסויים מתקפלים עבור טלפונים ניידים; כיסויים 
מתקפלים עבור טלפונים חכמים; כיסויים מתקפלים עבור 

מחשבי טאבלט; מחשבי טאבלט; מקלטי טלוויזיות; מערכות 
רכיבי שמע (מורכבים מרמקולי צליל סראונד, יחידות מגבירי 
קול, כווננים, מיקסרים, אקולייזר, מקלטי שמע, רדיו); ממירים 
דיגיטליים; נגני די וי די; צגי דיודה פולטת אור; מוניטורים; 
משקפי תלת-מימדיים; מחשבים; מדפסות עבור מחשבים; 

מוליכים למחצה;  הנכללים כולם בסוג 09.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/01/2016, No. 40-2016-
0005361

דרום קוריאה, 22/01/2016, מספר 40-2016-0005361

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 77131/01/2018



 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 77231/01/2018



LUMISPA

Trade Mark No. 286696 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street, Provo, Utah, 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: 3 סוג: 3

Cosmetics, cosmetic creams, cosmetic skin care 
preparations, cosmetic preparations for skin renewal, 
exfoliates for the skin, skin lotions, facial lotions, skin 
creams, skin conditioners, skin cleansers, skin 
clarifiers, skin masks, skin soap, skin toners, 
sunscreens, wrinkle removing skin care preparations, 
anti-wrinkle creams, and skin firming serums; make-
up removing preparations; facial moisturizers; facial 
wipes; toners, skin gels.

מוצרי קוסמטיקה, קרמים קוסמטיים, תכשירים קוסמטיים 
לטיפול בעור, תכשירים קוסמטיים לחידוש העור, תכשירים 
לקילוף עור, תרחיצים לעור, תרחיצים לפנים, קרמים לעור, 
מרככים לעור, תכשירי ניקוי לעור, תכשירי הבהרה לעור, 
מסכות לעור, סבון לעור, טונרים לעור, תכשירי הגנה מפני 
שמש, תכשירים לטיפוח העור להסרת קמטים, קרם נגד 
קמטים, וסרומים למיצוק העור; תכשירים להסרת איפור; 

מלחלחים לפנים; מגבונים לפנים; טונרים, ג'לים לעור.             
                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 77331/01/2018



CODMAN VERSATRU

Trade Mark No. 286708 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Integra LifeSciences Switzerland Sari

Address: rue Girardet 29, 2400 Le Locle, 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

Bipolar forceps and electrosurgical generators, 
irrigators and related medical accessories.

מלקחיים דו-קוטביים וגנרטורים אלקטרו-כירורגיים, מכשירי 
שטיפה ואביזרים רפואיים קשורים.               

ט"ו שבט תשע"ח - 77431/01/2018



G RACK

Trade Mark No. 286715 מספר סימן

Application Date 24/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: HGST Netherlands B.V.

Address: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Amsterdam, 
1101CM, Netherlands

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

Mounting racks for computer hardware; structural 
enclosures for electronic and data equipment; 
computer hardware comprising chassis, enclosure, 
power supply, cables; computer hardware, namely, 
hard disk drives and solid-state drives; flash memory; 
computer hardware and software for data storage; 
software for accessing video and data stored on 
distributed computer storage devices; software for 
operating and administering data storage devices; 
software for maximizing data storage; computer 
peripherals; computer storage devices, namely, 
systems or subsystems for storage and archiving of 
electronic data

מסגרות הרכבה לחומרת מחשב; מארזים מבניים לציוד 
אלקטרוני וציוד נתונים; חומרת מחשב הכוללת תוספות, ספק 
כוח, כבלים; חומרת מחשב, דהיינו, כוננים קשיחים ואמצעים 
לאחסון מידע בעלי זיכרון נדיף ולא נדיף; זיכרון הבזק (פלאש); 
חומרה ותוכנה למחשב לאחסון מידע; תוכנה להנגשת וידאו 
ומידע המאוחסן על גבי התקני אחסון במחשב; תוכנה עבור 

הפעלה וניהול מתקני אחסון נתונים; תוכנה עבור ניצול מקסימלי 
אחסון נתונים; ציוד היקפי למחשב; התקני אחסון למחשב, 
דהיינו, מערכות או מערכות לאחסון בארכיון של נתונים 

אלקטרוניים.

                                                                                     
                                                                                    

                                                                        

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

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

U.S.A., 28/01/2016, No. 86/890,373 ארה"ב, 28/01/2016, מספר 86/890,373

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 77531/01/2018



זוריק

Trade Mark No. 286777 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gal Rave שם: גל רווה

Address: Yehoda Hamacabbi 4, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : יהודה המכבי 4, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yonh Mevorah Adv.

Address: Pinkas 12 St., Tel-Aviv, 62962, Israel

שם: יוני מבורך, עו"ד

כתובת : פנקס 12, תל אביב, 62962, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffee shop and restaurant; all included in class 43. בית קפה ומסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                           
      

ט"ו שבט תשע"ח - 77631/01/2018



Trade Mark No. 286791 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and application software for 
computers, handheld computers and mobile phones 
in the field of retail.

תוכנת מחשב ואפליקציה למחשבים נייחים וניידים ולמכשירי 
טלפון ניידים בתחום הקמעונאות.                                         

                                

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric coffee pots  and percolators; electric 
machines for roasting coffee; electric apparatus for 
making coffee and tea; electric apparatus and 
machines for heating and foaming milk; parts and 
fittings fr the aforementioned goods; automatic and 
electric dispensing machines for coffee and coffee 
capsules.

מכונות קפה חשמליות, מכיני קפה חשמליים' קנקני קפה 
חשמליים ופרקולטורים; מכונות חשמליות לקליית קפה; 
מכשירים חשמליים להכנת משקאות קפה ותה; מכשירים 

חשמליים לחימום והקצפת חלב; רכיבים וחלקים עבור הטובין 
הנ"ל; מכונות חשמליות לחלוקת קפה וקפסולות קפה;.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 30 סוג: 30

 Coffee, coffee extracts and essences, coffee beans, 
tea, cocoa and artificial coffee, decaffeinated coffee;  
coffee mixtures; coffee capsules, filled;  beverages 
made of coffee and coffee based; ice coffee; 
chocolate coated coffee beans.

קפה, תמציות קפה, פולי קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה, קפה 
נטול קפאין;  תערובות קפה; קפסולות לקפה, מלאות; תכשירים 
ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; פולי קפה מצופים שוקולד.   
                                                                                    

                                                                          

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online store services in the 
field of bwverages, coffee and tea; sales services via 
stores, online stores and application software, of 
coffee and various beverages, coffee machines, 
coffee capsules and related products; customer 
loyalty scheme services; advertising, promotional and 
sales activities, the field of coffee and beverages; 

שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה 
ותה; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או באמצעות אתר 
מקוון ואפליקציה, של קפה ומשקאות שונים, מכונות קפה, 

קפסולות קפה ומוצרים נלווים; שירותי מועדון לקוחות; שירותי 
פרסום, שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה והמשקאות;  

                                                                                     
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 77731/01/2018



Ownersבעלים

Name: ESPRESSO CLUB LTD. שם: אספרסו קלאב בע"מ

Address: 13 Ben Gurion Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רח' בן גוריון 13, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 77831/01/2018



Trade Mark No. 286792 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and application software for 
computers, handheld computers and mobile phones 
in the field of retail.

תוכנת מחשב ואפליקציה למחשבים נייחים וניידים ולמכשירי 
טלפון ניידים בתחום הקמעונאות.                                         

                                  

Class: 11 סוג: 11

 Electric coffee machines, Electric coffee makers, 
electric coffee pots  and percolators; electric 
machines for roasting coffee; electric apparatus for 
making coffee and tea; electric apparatus and 
machines for heating and foaming milk; parts and 
fittings for the aforementioned goods;  automatic and 
electric dispensing machines for coffee and coffee 
capsules; 

מכונות קפה חשמליות, מכיני קפה חשמליים, קנקני קפה 
חשמליים ופרקולטורים; מכונות חשמליות לקליית קפה; 
מכשירים חשמליים להכנת משקאות קפה ותה; מכשירים 

חשמליים לחימום והקצפת חלב; רכיבים וחלקים עבור הטובין 
הנ"ל;  מכונות חשמליות לחלוקת קפה וקפסולות קפה.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts and essences, coffee beans, 
tea, cocoa and artificial coffee, decaffeinated coffee;  
coffee mixtures; coffee capsules, filled;  beverages 
made of coffee and coffee based; ice coffee; 
chocolate coated coffee beans; 

קפה, תמציות קפה, פולי קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה, קפה 
נטול קפאין;  תערובות קפה; קפסולות לקפה, מלאות; תכשירים 
ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; פולי קפה מצופים שוקולד; 
                                                                                     

                                                                      

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online store services in the 
field of bwverages, coffee and tea; sales services via 
stores, online stores and application software, of 
coffee and various beverages, coffee machines, 
coffee capsules and related products; customer 
loyalty scheme services; advertising, promotional and 
sales activities, the field of coffee and beverages; 

שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה 
ותה; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או באמצעות אתר 
מקוון ואפליקציה, של קפה ומשקאות שונים, מכונות קפה, 

קפסולות קפה ומוצרים נלווים; שירותי מועדון לקוחות; שירותי 
פרסום, שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה והמשקאות;  

                                                                                     
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 77931/01/2018



Ownersבעלים

Name: ESPRESSO CLUB LTD. שם: אספרסו קלאב בע"מ

Address: 13 Ben Gurion Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רח' בן גוריון 13, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 78031/01/2018



Trade Mark No. 286794 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors as shown in the 
mark: light yellow, dark yellow, gold, light blue, dark 
blue, red, green and white 

הסימן מוגבל לצבעים צהוב בהיר, צהוב כהה, זהב, כחול בהיר, 
כחול כהה, אדום, ירוק ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim 
Sirketi

Address: Istanbul, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, 
malt beverages; all being lemon flavored.

בירות, מים מינראליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה 
אחרים להכנת משקאות, משקאות לתת; כולם בטעם לימון.       

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 78131/01/2018



Trade Mark No. 286795 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors as shown in the 
mark: orange, light yellow, dark yellow, gold, white, 
light blue, dark blue, green, red

הסימן מוגבל לצבעים כתום, צהוב בהיר, צהוב כהה, זהב, לבן, 
כחול בהיר, כחול כהה, ירוק ואדום הנראים בסימן.

 Owners

Name: Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim 
Sirketi

Address: Istanbul, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, 
malt beverages; all being peach flavored.

בירות, מים מינראליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות פירות  ומיצי פירות; סירופים וחומרי 
הכנה אחרים להכנת משקאות, משקאות לתת; כולם בטעם  
אפרסק.                                                                         

      

ט"ו שבט תשע"ח - 78231/01/2018



Trade Mark No. 286796 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors as shown in the 
mark: red, green, light blue, dark blue, yellow, gold 
and white

הסימן מוגבל לצבעים אדום, ירוק, כחול בהיר, כחול כהה, 
צהוב, זהב ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim 
Sirketi

Address: Istanbul, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, 
malt beverages; all being strawberry flavored.

בירות, מים מינראליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות פירות  ומיצי פירות; סירופים וחומרי 
הכנה אחרים להכנת משקאות, משקאות לתת; כולם בטעם 

תות.                                                                             
                  

ט"ו שבט תשע"ח - 78331/01/2018



Trade Mark No. 286797 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors as shown in the 
mark: light blue, dark blue, yellow, gold, light green, 
dark green, red, white

הסימן מוגבל לצבעים כחול בהיר, כחול כהה, צהוב, זהב, ירוק 
בהיר, ירוק כהה, אדום ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim 
Sirketi

Address: Istanbul, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, 
malt beverages; all being apple flavored.

בירות, מים מינראליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים; משקאות פירות  ומיצי פירות; סירופים וחומרי 
הכנה אחרים להכנת משקאות, משקאות לתת; כולם בטעם  

תפוח.                                                                             
    

ט"ו שבט תשע"ח - 78431/01/2018



ESPRESSO CLUB 

Trade Mark No. 286802 מספר סימן

Application Date 26/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ESPRESSO CLUB LTD. שם: אספרסו קלאב בע"מ

Address: 13 Ben Gurion Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רח' בן גוריון 13, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon, 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: 35 סוג: 35

Retail store services and online store services in the 
field of bwverages, coffee and tea; sales services via 
stores, online stores and application software, of 
coffee and various beverages, coffee machines, 
coffee capsules and related products; customer 
loyalty scheme services; advertising, promotional and 
sales activities, the field of coffee and beverages; 

שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה 
ותה; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או באמצעות אתר 
מקוון ואפליקציה, של קפה ומשקאות שונים, מכונות קפה, 

קפסולות קפה ומוצרים נלווים; שירותי מועדון לקוחות; שירותי 
פרסום, שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה והמשקאות;  

                                                                                     
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 78531/01/2018



אספרסו קלאב

Trade Mark No. 286808 מספר סימן

Application Date 27/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ESPRESSO CLUB LTD. שם: אספרסו קלאב בע"מ

Address: 13 Ben Gurion Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רח' בן גוריון 13, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jenny Mazor- Gordon, 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: 35 סוג: 35

Retail store services and online store services in the 
field of beverages, coffee and tea; sales services via 
stores, online stores and application software, of 
coffee and various beverages, coffee machines, 
coffee capsules and related products; customer 
loyalty scheme services; advertising, promotional and 
sales activities, the field of coffee and beverages; 

שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה 
ותה; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או באמצעות אתר 
מקוון ואפליקציה, של קפה ומשקאות שונים, מכונות קפה, 

קפסולות קפה ומוצרים נלווים; שירותי מועדון לקוחות; שירותי 
פרסום, שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה והמשקאות;  

                                                                                     
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 78631/01/2018



Trade Mark No. 286837 מספר סימן

Application Date 27/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cameras; computer peripheral devices; audio-video 
equipment; wearable computer peripherals; handheld 
computers; tablet computers; mobile telephones; 
peripherals for mobile devices; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; wireless communication 
devices for the transmission of voice, data, images, 
audio, video, and multimedia content; all included in 
class 9.

מצלמות; התקני ציוד היקפי למחשב; ציוד אודיו-וידאו; ציוד 
היקפי למחשב לביש; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; טלפונים 
ניידים; ציוד היקפי עבור מכשירים ניידים; מכשור הקלטה 
והפקת קול; נגני ומקליטי אודיו ווידאו דיגיטליים; התקני 

תקשורת אלחוטיים להעברת קול, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו 
ותוכן מולטימדיה; 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, 28/01/2016, No. 69266 ג'מאייקה, 28/01/2016, מספר 69266

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 78731/01/2018



Trade Mark No. 286838 מספר סימן

Application Date 27/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cameras; computer peripheral devices; audio-video 
equipment; wearable computer peripherals; handheld 
computers; tablet computers; mobile telephones; 
peripherals for mobile devices; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; wireless communication 
devices for the transmission of voice, data, images, 
audio, video, and multimedia content; all included in 
class 9.

מצלמות; התקני ציוד היקפי למחשב; ציוד אודיו-וידאו; ציוד 
היקפי למחשב לביש; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; טלפונים 
ניידים; ציוד היקפי עבור מכשירים ניידים; מכשור הקלטה 
והפקת קול; נגני ומקליטי אודיו ווידאו דיגיטליים; התקני 

תקשורת אלחוטיים להעברת קול, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו 
ותוכן מולטימדיה; 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, 28/01/2016, No. 69265 ג'מאייקה, 28/01/2016, מספר 69265

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 78831/01/2018



BLOOM BURTON

Trade Mark No. 286854 מספר סימן

Application Date 28/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management services; namely, providing 
partnering services with entrepreneurs and 
researchers to form and incubate new companies; 
business consulting and management consulting 
services; government procurement consulting 
services; all included in class 35.

שירותי ניהול עסקים ; שהם, מתן פעולת שירותים עם יזמים 
וחוקרים כדי ליצור דגירת חברות חדשות ; שירותי ייעוץ עסקי 
וייעוץ ניהולי; שירותי ייעוץ הרכש הממשלתי ; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
                                                                                    

                          

Class: 36 סוג: 36

Investment management and investment advisory 
services, and securities brokerage; financial 
research, analysis and opinions; equity research, 
analysis and opinions; financial trading services; 
capital raising and financing services; mergers and 
acquisition advisory services; capital markets 
advisory services; investment fund services,  mutual 
fund services, financial lending services, venture 
capital services, private equity services;  providing 
information in the field of financial and investment 
matters;  all included in class 36.

שירותי ניהול השקעות וייעוץ השקעות, ברוקרים ניירות ערך ; 
מחקר , ניתוח וחוות דעת כספי; מחקר , ניתוח וחוות דעת 
בנושא שווי המאזנים; שירותי מסחר פיננסיים ; שירותי גיוס 
ומימון הון ; מיזוגים שירותי ייעוץ רכישה ; בשוקי ההון שירותי 
ייעוץ ; שירותי קרן השקעות , שירותי קרנות נאמנות , שירותי 
הלוואות פיננסיים , שירותי הון סיכון , שירותי קרן השקעות 
פרטיות ; מתן מידע בתחום הפיננסי וההשקעות ; הנכללים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 41 סוג: 41

Providing educational conferences and seminars in 
the field of financial investment;  providing a website 
featuring case studies in the field of financial 
investment for educational purposes; providing 
educational awards services; all included in class 41.

מתן כנסים וימי עיון חינוך והסברה בתחום השקעות פיננסיות ;; 
מתן אתר אינטרנט המציג מקרי מבחן בתחום השקעה כספית 
למטרות חינוכיות ; מתן שירותי פרסי חינוך; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    

                

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

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

Canada, 25/07/2016, No. 1793045 קנדה, 25/07/2016, מספר 1793045

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 78931/01/2018



 Owners

Name: Bloom Burton Securities Inc.

Address: 65 Front Street East, Suite 300, Toronto, ON 
M5E 1B5, Canada

.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 79031/01/2018



Trade Mark No. 286875 מספר סימן

Application Date 12/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1303833 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, headgear for wear;  shirts, neckties; 
trousers, bathing suits, coats, combinations-trousers 
(clothing), pelerines, cyclists' clothing, sashes for 
wear, aprons (clothing), headbands (clothing), 
tracksuits; anoraks (parkas); ski pants;  waist belts 
[clothing];  fur coats; mufflers [clothing];  gloves 
(clothing);  dressing gowns; footwear for infants, 
slippers, shoes, sports shoes, esparto shoes or 
sandals, beach shoes, heels, bath slippers, boot 
liners, boots, socks and sandals; leather clothing, 
pockets for clothing.

Class: 28 סוג: 28

Games and, toys, namely, board games, dolls, action 
figures, playing cards; gymnastic and sporting 
articles, namely, gymnastic apparatus, parallel bars, 
balance beams, springboards, training stools, golf 
clubs, golf pegs, sports balls, tennis rackets, body-
building apparatus, body-training apparatus, 
manually-operated exercise equipment, surf boards, 
sailboards, balls for games, inline skates, skis, 
starting blocks for sports. 

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research and design relating to gymnastic and 
sporting articles and footwear for 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)

Switzerland, 16/11/2015, No. 684453 שוויץ, 16/11/2015, מספר 684453

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 79131/01/2018



 Owners

Name: On Clouds GmbH

Address: Seeallee 14, CH-9410 Heiden, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

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

ט"ו שבט תשע"ח - 79231/01/2018



Trade Mark No. 286971 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen Perfect Love Diamond Co., Ltd.

Address: EAST BLOCK, 3F, NO.1 BLDG, TELLUS 
INDUSTRY AREA, SHUIBEI 2ND ROAD, CUIZHU 
STREET, LUOHU 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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals, unwrought or semi-wrought; 
jewellery cases (caskets); jewellery; works of art of 
precious metal; necklaces (jewellery, jewelry (am.)); 
precious stones; earrings; bracelets (jewellery, 
jewelry (am.)); rings (jewellery, jewelry (am.)); 
watches; all included in class 14.

מתכות יקרות, מעובדות או מעובדות למחצה; קופסאות 
תכשיטים (תיבות); תכשיטים; עבודות אמנות ממתכות יקרות; 
שרשראות (תכשיטים, תכשיט (איי. אמ.)); אבנים יקרות; 
עגילים; צמידים (תכשיטים, תכשיט (איי. אמ.)); טבעות 

(תכשיטים, תכשיט (איי. אמ.)); שעונים; הנכללים כולם בסוג 
                                                       .14

ט"ו שבט תשע"ח - 79331/01/2018



Trade Mark No. 286972 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen Perfect Love Diamond Co., Ltd.

Address: EAST BLOCK, 3F, NO.1 BLDG, TELLUS 
INDUSTRY AREA, SHUIBEI 2ND ROAD, CUIZHU 
STREET, LUOHU 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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; sales 
promotion for others; import-export agencies; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; auctioneering; 
personnel recruitment; compilation of information into 
computer databases; accounting; advertising; all 
included in class 35.

הצגה של סחורות על מדיית תקשורת, למטרות קמעונאיות; 
ממשל מסחרי של רישוי של סחורות ושירותים של אחרים; 

קידום מכירות עבור אחרים; סכנויות יבוא-יצוא; אספקה של שוק 
מקוון לקונים ומוכרים של סחורות ושירותים; מכירות פומביות; 
גיוס כוח אדם; איסוף של מידע אל תוך מאגר נתונים במחשב; 
חשבונאות; פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 79431/01/2018



NOVIKOV

Trade Mark No. 286981 מספר סימן

Application Date 07/08/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Danas Consultants Limited

Address: 64 Omirou Street, Imperium Tower, Limassol, 
CY3096, Cyprus

 Cyprus 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Bar services; restaurant services; self-service 
restaurant services; café services; cafeteria services; 
canteen services; food and drink catering; snack-bar 
services; temporary accommodation services namely 
hotels, boarding houses, motels, and hostels; hotel 
services; boarding house services; motel services; 
hostel services; holiday camp services; hotel 
reservations; rental of meeting rooms; reception 
services for temporary accommodation; all included 
in class 43.

שירותי בר; שירותי מסעדה; שירותי מסעדה בשירות-עצמי; 
שירותי בית קפה; שירותי קפיטריה; שירותי קנטינה; שירותי  
קייטרינג למזון ולמשקאות; שירותי בר חטיפים; שירותי לינה 

זמנית, דהיינו, מלונות, פנסיון, מוטלים והוסטלים; שירותי  מלון; 
שירותי פנסיון; שירותי מוטלים; שירותי הוסטל; שירותי מחנה 

נופש; שירותי הזמנת מקום מראש במלון; השכרת
 חדרי ישיבות; שירותי קבלה ללינה זמנית; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 43
                                                                                    

          

ט"ו שבט תשע"ח - 79531/01/2018



Trade Mark No. 286995 מספר סימן

Application Date 07/08/2016 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Israel No. 540242567 ישראל מספר: 540242567

Dated 10/01/2012 (Section 16) מיום 10/01/2012 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: Stav Cohen שם: סתיו כהן

Address: 15 Abba Hillel Street, Ramat Gan, 5252208, 
Israel

כתובת : אבא הלל 15, רמת גן, 5252208, ישראל

שותפות מוגבלת

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real Estate Consultant. יעוץ נדל"ן.                          

ט"ו שבט תשע"ח - 79631/01/2018



Trade Mark No. 287016 מספר סימן

Application Date 28/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1304172 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

Address: Room 6184, 6th Floor,,Building 19,,No. 68 
Xueyuan, Beijing, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising communication; advertising; rental of 
advertising space; advertising planning; on-line 
advertising on a computer network; business 
management and organization consultancy; business 
information; import-export agencies; business 
management of performing artists; compilation of 
information into computer databases.

ט"ו שבט תשע"ח - 79731/01/2018



Trade Mark No. 287040 מספר סימן

Application Date 18/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1304426 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs, namely financial analysis and 
research services, financial analysis consultation 
services, financial appraisals, financial asset 
management, financial clearinghouse services, 
financial credit scoring services, financial evaluation 
for insurance purposes,
financial exchange of data between financial 
institutions and their customers, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, and provision of 
information relating to financial affairs. monetary 
affairs, namely monetary exchange services, 
monetary management and analysis services, and 
provision of information relating to monetary affairs 
Real estate affairs, namely information concerning 
sales of real estate; real estate appraisal; real estate 
management; state brokers. all included in class 36.

ט"ו שבט תשע"ח - 79831/01/2018



 Owners

Name: LO IP SA

Address: Rue de la Corraterie 11, CH-1204 Genève, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication consultancy in the field of 
payment systems;  transmission, distribution and 
sending of documents, messages, data and 
information via computer networks or other electronic 
or digital communication networks;  transmission of 
financial information via global computer networks;  
provision of access to global computer networks (the 
Internet), to databanks and web sites; provision of 
multi-user access to global computer networks; 
provision of telecommunication installations for taking 
electronic orders for financial services; services in 
connection with a data bank, namely reception of 
information of all types originating from users and 
transmission of said information to other users; 
creation of access to hyperlinks for obtaining data 
and information via global computer networks; 
consulting services for all of the above-mentioned 
services.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computers and software; 
design, development, installation and updating of 
software, particularly for financial management; 
consulting services in the field of design, 
development, installation and updating of software; 
custom development of software; research and 
development relating to computer hardware and 
software;  lending and rental of software.

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

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

Switzerland, 21/10/2015, No. 685099 שוויץ, 21/10/2015, מספר 685099

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 79931/01/2018



Trade Mark No. 287060 מספר סימן

Application Date 08/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0700613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Address: Rheingaustrasse 87-93, 65203 Wiesbaden, 
Germany

(Allemagne Société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins, hemorrhoids and sclerosis.

ט"ו שבט תשע"ח - 80031/01/2018



Trade Mark No. 287061 מספר סימן

Application Date 12/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0820466 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Syngenta European Regional Center, Priestley 
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 
7YH, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; soil fertilizers.

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, 
preparations for destroying vermin.

ט"ו שבט תשע"ח - 80131/01/2018



SYN-APPS

Trade Mark No. 287083 מספר סימן

Application Date 08/08/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1324413 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

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

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 3100401, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 3100401, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hardware and software computer-based electronic 
system for collecting and integrating data, information 
and audio, video and images signals, from ground, 
airborne and seaborne platforms and resources, and 
for handling, processing, analyzing, optimizing, 
controlling, supervising, disseminating, generating 
reports, supporting intelligence decisions, and 
exploiting the acquired data and information; all 
included in class 9.

מערכת אלקטרונית מבוססת חומרת ותוכנת מחשב עבור 
האיסוף והסכימה של נתונים, מידע ואותות וידאו, אודיו ודמות, 
ממצעים ומקורות יבשתיים, אוויריים וימיים, ועבור הניהול, 
עיבוד, אבחון, מיטוב, בקרה, פיקוח, הפצה, הנפקת דו"חות, 
תמיכה בהחלטות מודיעניות וניצול של הנתונים והמידע 

שהושגו, הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 80231/01/2018



Trade Mark No. 287091 מספר סימן

Application Date 08/08/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 80331/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Audio- and video-receivers; headphones; mp3 
players; computer mouses; mouse pads; computer 
hardware; notebook computers; electronic agendas; 
portable computers; tablet computers;  keyboards for 
tablets; stands adapted for tablet computers; hand-
held computers; software for tablet computers; dvds; 
cd-roms; blank discs; pre-recorded audio and video 
DVDs and CD-ROMs; audio-video compact discs 
featuring music, entertainment, films, animation and 
computer games; recorded dvd-roms featuring 
musical entertainment films, animation and computer 
games; digital recording media; recorded tapes; 
prerecorded videotapes; recorded video discs and 
tapes featuring musical entertainment films, 
animation and computer games; computer games; 
video game discs; video game cartridges; computer 
games programs; downloadable video game 
programs; computer software; computer game 
software; electronic game software; computer video 
game software; joy sticks; computer joysticks; 
decorative magnets; data storage devices; USB flash 
drives; audiovisual teaching apparatus; audio books; 
digital books downloadable from the internet; 
electronic publications, downloadable; electronic 
book readers; eyeglasses; sunglasses; eyeglass 
cases; eyeglass cords; eyeglass frames; spectacle 
lenses; binoculars; telescopes; optical apparatus and 
instruments; cellular phones; smartphones; portable 
telecommunications apparatus; broadcasting 
equipment; telephone earpieces; batteries for cellular 
phones; battery chargers for cellular phones; mobile 
telephone covers made of cloth or textile materials; 
display screen protectors in the nature of films for 
mobile phones; software for mobile telephones; 
downloadable ring tones for mobile phones; cases 
adapted for cellular phones; cases for smartphones; 
cell phone straps; flip covers for tablet computers; 
computer carrying cases; fitted covers for computers; 
cases adapted for computers; cases for electronic 
diaries; compact disc cases; dvd cases; cases for 
compact discs; bags for cameras; cases adapted for 
photographic equipment; eyewear cases; cash 
registers, calculating machines; cameras for 
photography; camcorders; television cameras; 
helmet cameras; helmet camera mounts; protective 
helmets for sports; data gloves; cine projectors; 
cinematographic cameras; cinematographic films; 
animated cartoons in the form of cinematographic 
films; cinematographic films; prerecorded motion 
picture videos; measuring rulers; karaoke equipment; 
electrical weighing apparatus; letter scales; baby 
scales; electronic scales; signalling whistles; warning 
lamps for vehicles; inflatable life vests.

מקלטי אודיו ווידאו; אוזניות; נגני אמ.פי.3; עכברי מחשב; 
משטחי לעכבר; חומרת מחשב; מחשבי מחברת; יומנים 

אלקטרוניים; מחשבים ניידים; מחשבי טאבלט; מקלדות עבור 
טאבלטים; עמדות מותאמות למחשבי טאבלט; מחשבי כף יד; 
תוכנה עבור מחשבי טאבלט; תקליטורי די.וי.די; תקליטורי 

סי.די-רום; תקליטורים ריקים; תקליטורי אודיו די.וי.די וסי.די-רום 
מוקלטים מראש; תקליטורי אודיו-וידאו המציגים מוזיקה, בידור, 

סרטים, אנימציה ומשחקי מחשב; תקליטורי די.וי.די-רום 
מוקלטים המציגים סרטי בידור מוזיקאליים, אנימציה ומשחקי 
מחשב; מדיית הקלטה דיגיטלית; קלטות מוקלטות; קלטות 
וידאו מוקלטות מראש; תקליטורים וקלטות וידאו מוקלטים 
המציגים סרטי בידור מוזיקאליים, אנימציה ומשחקי מחשב; 

משחקי מחשב; תקליטורי משחק וידאו; מחסניות משחק וידאו; 
תוכניות משחקי מחשב; תוכניות משחק וידאו הניתנות להורדה; 
תוכנת מחשב; תוכנת משחק מחשב; תוכנת משחק אלקטרונית; 
תוכנת משחק וידאו למחשב; ג'ויסטיקים; ג'ויסטיקים למחשב; 
מגנטים דקורטיביים; התקני אחסון נתונים; זיכרון נייד יו.אס.בי; 
מכשירי הוראה אודיו-ויזואליים; ספרי אודיו; ספרים דיגיטליים 
הניתנים להורדה מהאינטרנט; כתבי עת אלקטרוניים, הניתנים 
להורדה; קוראי ספרים אלקטרוניים; משקפיים; משקפי שמש; 
נרתיקי משקפים; שרוכי משקפיים; מסגרות משקפיים; עדשות 
משקפיים; משקפות; טלסקופים; מכשירים וכלים אופטיים; 
טלפונים סלולריים; טלפונים חכמים; מכשירי תקשורת רחק 
ניידים; ציוד שידור; אפרכסות לטלפון; סוללות עבור טלפונים 
סלולריים; מטעני סוללות עבור טלפונים סלולריים; כיסויים 

לטלפון נייד עשויים מחומרי בד או טקסטיל; שומרי מסך תצוגה 
מהסוג של סרטים עבור טלפונים ניידים; תוכנה עבור טלפונים 
ניידים; רינגטונים הניתנים להורדה עבור טלפונים ניידים; 
נרתיקים מותאמים לטלפונים סלולריים; נרתיקים לטלפונים 
חכמים; רצועות לטלפון סלולארי; כיסויי פליפ עבור מחשבי 

טאבלט; נרתיקי נשיאה למחשב; כיסויים מותאמים למחשבים; 
נרתיקים מותאמים למחשבים; נרתיקים עבור יומנים 

אלקטרוניים; נרתיקי תקליטורים; נרתיקי תקליטורי די.וי.די.; 
נרתיקים עבור תקליטורים; תיקי מצלמות; נרתיקים מותאמים 
לציוד צילום; נרתיקי משקפיים; קופות רושמות, מכונות חישוב; 
מצלמות לצילום; מצלמות וידאו; מצלמות טלוויזיה; מצלמות 
קסדה; כני מצלמה לקסדה; קסדות מגן לספורט; כפפות 
אלקטרוניות; מקרני קולנוע; מצלמות קולנוע; סרטי קולנוע; 
סרטי אנימציה בצורה של סרטי קולנוע; סרטי קולנוע; סרטי 
קולנוע מוקלטים מראש; סרגלי מדידה; ציוד קריוקי; מכשירי 
שקילה חשמליים; מאזני שקילה למכתבים; מאזני שקילה 

לתינוק; מאזניים אלקטרוניים; משרוקיות איתות; נורות אזהרה 
לכלי רכב; חליפות הצלה מתנפחות.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 80431/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Stationery; stationery cases; diaries and agendas;  
pocket diaries; note pads; drawing pads; writing 
tablets; albums; writing or drawing books; printed 
tickets; gift cards; envelopes [stationery]; wrapping 
paper; folders for papers; folders of paper; ring 
binders; calendars; drawing paper; writing paper; 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; transfers [decalcomanias]; collector trading 
cards; trivia cards; artists' materials; paintbrushes; 
drawing instruments; pens [office requisites]; pencils; 
decorative pencil-top ornaments; bookmarkers; 
paperweights; photographs [printed]; photograph 
stands; educational publications; newspapers; 
periodicals; strategy guide magazines for card 
games; computer game instruction manuals; 
pamphlets; cookery books; books; children's books; 
sticker activity books; children's books incorporating 
an audio component; typewriters, electric or non-
electric; plastic materials for packaging; printing 
fonts; bookbinding material; printing blocks; towels of 
paper; handkerchiefs of paper.

מכשירי כתיבה; נרתיקים למכשירי כתיבה; יומנים ולוחות 
זמנים; יומני כיס; פנקסים; פנקסי ציור; לוחות כתיבה; אלבומים; 

ספרי כתיבה או ציור; כרטיסים מודפסים; כרטיסי מתנה; 
מעטפות [מכשירי כתיבה]; נייר עטיפה; תיקיות לניירות; תיקיות 

נייר; קלסרים; לוחות שנה; נייר ציור; נייר כתיבה; חומרי 
הדבקה [דבקים] לשימושי מכשירי כתיבה או ביתיים; העברות 
[דקלוקמניה]; כרטיסי החלפה לאספנים ; כרטיסי טריוויה; 

חומרים לאמנים; מברשות צבע; כלי ציור; עטים [צרכי משרד]; 
עפרונות; קישוטים דקורטיביים לחלק העליון של העיפרון; 

סימניות; משקולות ניירות; תצלומים [מודפסות]; עמדות צילום; 
כתבי עת חינוכיים; עיתונים; כתבי עת; מגזיני הדרכה 

אסטרטגיים למשחקי קלפים; חוברות הדרכה למשחק מחשב; 
חוברות; ספרי בישול; ספרים; ספרי ילדים; ספרי פעילות עם 
מדבקות; ספרי ילדים המשלבים רכיב שמע; מכונות כתיבה, 
חשמליות או שאינן חשמליות; חומרי פלסטיק לאריזה; גופנים 
להדפסה; חומר לכריכת ספרים; גלופות דפוס; מגבות נייר; 

ממחטות נייר.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

Bags; clutch purses; coin purses; wallets; belt bags; 
wallets for attachment to belts; credit card holders 
made of leather; keycases; key cases of imitation 
leather; key-cases of leather and skins; rucksacks; all 
purpose sports bags; haversacks; beach bags; 
briefcases [leather goods]; carrying cases for 
documents; briefbags; business card cases; 
shopping bags with wheels attached; textile shopping 
bags; travel garment covers; school satchels; 
suitcases; sports bags; holdalls; shoulder bags; bum-
bags; cosmetic bags (empty); cases of imitation 
leather (empty); trunks and travelling bags; luggage 
tags of leather; boxes made of leather; straps made 
of imitation leather; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; umbrellas; parasols; walking 
sticks; leads for animals; leather leashes; leather 
laces; furniture coverings of leather; gut for making 
sausages; clothing for pets.

תיקים; ארנקי קלאץ'; ארנקי מטבעות; ארנקים; תיקי חגורה; 
ארנקים הנצמדים לחגורות; מחזיקי כרטיס אשראי העשויים 
מעור; נרתיקי מפתחות; נרתיקי מפתחות מחיקויי עור; נרתיקי 
מפתחות מעור מעובד ועורות; תרמילים; תיקי ספורט לכל 
מטרה; ילקוטים; תיקי חוף; נרתיקי מסמכים [מוצרי עור]; 

נרתיקי נשיאה עבור מסמכים; תיקי מסמכים; נרתיקים לכרטיס 
ביקור; תיקי קניות עם גלגלים מחוברים; תיקי טקסטיל לקניות; 
כיסויי ביגוד לנסיעות; ילקוטי בית ספר; מזוודות; תיקי ספורט; 
תרמילי כלבו; תיקי כתף; פאוצ'ים; תיקי קוסמטיקה (ריקים); 

נרתיקים מחיקויי עור (ריקים); תיבות נשיאה ותיקי נסיעות; תגי 
כבודה מעור; ארגזים עשויים מעור; רצועות מחיקויי עור; תיקים 
[מעטפות, פאוצ'ים] מעור, לאריזה; מטריות; שמשיות; מקלות 
הליכה; רצועות להובלת בעלי חיים; רסנים מעור; שרוכים מעור; 
כיסויי רהיטים מעור; מעיים להכנת נקניקים; בגדי בעלי חיים.     
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Class: 25 סוג: 25

Hosiery; sweaters; cardigans; waistcoats; dresses; 
trousers; shorts; jerseys; leather clothing; waterproof 
clothing; stockings; stocking suspenders; sock 
suspenders; wind-resistant jackets; raincoats; ski 
pants; fur coats; evening coats; overcoats; skirts; 
suits; jackets; undershirts; t-shirts; clothing for 
gymnastics; collars; shirts; head scarves; 
neckerchiefs; swimming costumes; bikinis; 
sundresses; tracksuits; sweat suits; wedding dresses; 
bath robes; beach robes; underwear; brassieres; 
corsets; slips; underpants; briefs; nightshirts; 
housecoats; pyjamas; gloves (clothing); mittens; 
shawls; scarves; ties; bow ties; cassocks; layettes 
[clothing]; cloth bibs; babies' bibs of plastic; baby 
bunting [clothing]; aprons [clothing]; masquerade 
costumes; belts [clothing]; belts made from imitation 
leather; textile belts [clothing]; belts made from 
leather or skin; braces; headgear for wear; caps; ear 
muffs [clothing]; wrist warmers; headbands; shoes; 
boots; ankle boots; leather shoes; galoshes; rain 
boots; sports footwear; sandals; slippers; soles for 
footwear; heels; footwear uppers.

לבנים; סוודרים; קרדיגנים; אפודות; שמלות; מכנסיים; מכנסיים 
קצרים; סריגים; בגדי עור; ביגוד עמיד למים; גרבי ניילון; ביריות 
לגרבי ניילון; ביריות לגרביים; מעילי רוח; מעילי גשם; מכנסי 
סקי; מעילי פרווה; מעילי ערב; מעילים; חצאיות; חליפות; 

ג'קטים; גופיות; חולצות-טי; בגדי התעמלות; צווארונים; חולצות; 
צעיפי ראש; מטפחות לצוואר; בגדי ים; ביקיני; שמלות קיץ; 
אימוניות; חליפות מיזע; שמלות חתונה; חלוקי רחצה; חלוקי 
חוף; הלבשה תחתונה; חזיות; מחוכים; ביגוד תחתון; תחתוני 
מכנס; תחתונים; כותנות שינה; חלוקי בית; פיג'מות; כפפות 
(הלבשה); כסיות; שאלים; צעיפים; עניבות; עניבות פרפר; 
גלימות; מערכת של צרכי תינוק [הלבשה]; סינרי בד; סינרי 
פלסטיק לתינוקות; קישוטים לתינוקות [הלבשה]; ביגוד מגן 

[הלבשה]; תחפושות לנשף מסכות; חגורות [הלבשה]; חגורות 
העשויות מחיקויי עור; חגורות טקסטיל [הלבשה]; חגורות 
עשויות מעור מעובד או עור; כותפות; כיסויי ראש ללבישה; 
כובעים; כסות לאוזניים [הלבשה]; מחממים לפרק כף היד; 

סרטים; נעליים; מגפיים; מגפי קרסול; נעלי עור; ערדליים; מגפי 
גשם; הנעלת ספורט; סנדלים; נעלי בית; סוליות להנעלה; 

עקבים; חלקי עליון המכסים את הרגל להנעלה.                     
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Class: 28 סוג: 28

Dolls; dolls’ clothing; dolls' clothing accessories; dolls' 
houses; furniture for dolls' houses; bean bag dolls; 
carnival masks; toy figures; playsets for action 
figures; plush toys; marionettes; parlour games; toys 
adapted for educational purposes; electronic 
educational teaching games; toy clocks and watches; 
electronic toys; hand-held electronic video games; 
free-standing video games apparatus; electronic 
amusement apparatus incorporating a liquid crystal 
display; free-standing video games machines; 
protective carrying cases specially adapted for 
handheld video games; mechanical toys; building 
games; toy building blocks; jigsaw puzzles; action 
skill games; chess games; board games; clockwork 
toys; magic tricks; playing cards; toy figures; musical 
toys; toy musical boxes; toy record cassette players; 
children's play cosmetics; bathtub toys; infants' 
swings; multiple activity toys for babies; snow globes; 
marbles; yo-yos; toys incorporating money boxes; 
inflatable toys; bouncy castles; inflatable bath toys; 
stuffed toys; bubble making wand and solution sets; 
kites; toy buckets and spades; swimming rings; air 
mattresses for recreational use; toy furniture; play 
tents; play mats incorporating infant toys [playthings]; 
toy bicycles; ride-on toy vehicles; scale model 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy trucks; toy model 
hobbycraft kits; water squirting toys; gymnastic and 
sporting articles; rubber balls; balloons; soccer balls; 
basketballs; baseballs; beach balls; bowling balls; 
tennis balls; tables for table tennis; golf balls; golf 
gloves; gloves for games; gloves made specifically 
for use in playing sports; baseball bats; hockey 
pucks; roller skates; scooters [toys]; skateboards; 
snowboards; wakeboards; bags especially designed 
for skis and surfboards; protectors for elbows for use 
when riding bicycles [sports articles]; skipping rope; 
targets; punching bags; shuttlecocks; flying discs 
[toys]; paper party favours; paper party hats; 
streamers [party novelties]; decorations for christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
christmas stockings, accessories for games; fishing 
tackle.

בובות; בגדי בובות; אביזרי לבוש לבובות; בתי בובות; רהיטים 
עבור בתי בובות; בובות ממולאות; מסכות קרנבל; דמויות 
צעצוע; ערכות משחק עבור דמויות פעולה; צעצועי קטיפה; 

מריונטות; משחקי סלון; צעצועים המותאמים למטרות חינוכיות; 
משחקי הוראה אלקטרוניים חינוכיים; שעונים ושעוני יד צעצוע; 
צעצועים אלקטרוניים; משחקי וידאו אלקטרוניים לנשיאה ביד; 

מכשירי עמדות משחקי וידאו עצמאיות; מכשירי בידור 
אלקטרוניים המשלבים תצוגת אל.סי.די.; מכונות משחקי וידאו 
עומדות עצמאית; נרתיקי מגן לנשיאה מותאמים במיוחד עבור 
משחקי וידאו הנישאים ביד; צעצועים מכניים; משחקי בנייה; 
בלוקי צעצוע לבנייה; משחקי הרכבה; משחקי מיומנות פעולה; 

משחקי שחמט; משחקי לוח; מנגנוני שעון צעצוע; טריקי 
קסמים; קלפי משחק; דמויות צעצוע; צעצועים מוזיקליים; תיבות 
נגינה צעצוע; נגני צעצוע להקלטת קלטות; תמרוקים למשחקי 

ילדים; צעצועים לאמבטיה; נדנדות לפעוטות; צעצועי 
רב-פעילויות לתינוקות; גלובסי שלג; גולות; יו-יו; צעצועים 

המשלבים קופסאות כסף; צעצועים מתנפחים; טירות קופצניות; 
צעצועי אמבטיה מתנפחים; צעצועים ממולאים; ערכות מטה 
ותמיסה להכנת בועות; עפיפונים; דליים ואתי חפירה צעצוע; 
טבעות שחייה; מזרוני אוויר לשימושי בידור; רהיטי צעצוע; 
אוהלי משחק; מחצלות משחק המשלבות צעצועים לפעוטות 
[דברי משחק]; אופני צעצוע; רכבי צעצוע לרכיבה; דגמי רכבים 
מוקטנים; קטנועי צעצוע; מכוניות צעצוע; משאיות צעצוע; 

ערכות משחקי מודלים ליצירה; צעצועים מתיזים מים; פריטי 
התעמלות וספורט; כדורי גומי; בלונים; כדורי רגל; כדורי סל; 

כדורי בייסבול; כדורי חוף; כדורי באולינג; כדורי טניס; שולחנות 
לטניס שולחן; כדורי גולף; כפפות גולף; כפפות למשחקים; 
כפפות שנעשו במיוחד לשימוש במשחקי ספורט; מחבטי 
בייסבול; דיסקוסים להוקי; גלגיליות; קטנועים [צעצועים]; 

סקטבורד; סנובורד; וויקרבורד; תיקים שעוצבו במיוחד עבור 
מגלשיים וגלשנים; מגני מרפקים לשימוש ברכיבת אופניים 

[פריטי ספורט]; חבל קפיצה; לוחות מטרות; שקי אגרוף; כדורי 
נוצה; דיסקים מעופפים [צעצועים]; קישוטי נייר למסיבות; כובעי 
נייר למסיבות; דגלונים [חפצים למסיבות]; קישוטים לעצי חג 
המולד, למעט פריטי תאורה ודברי מתיקה; גרבי חג המולד, 
אביזרים למשחקים; ציוד דיג.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, excluding the transport thereof, - 
namely soap, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, headphones, usb flash drives, computer 
hardware, tablet computers, hand-held computers, 
dvds, cd-roms, blank discs, digital recording media, 
cinematographic film exposed, computer games, 
downloadable video game programs, software, 
joysticks, audiovisual teaching apparatus, 
downloadable electronic publications, eyeglasses, 
eyeglass cases, eyeglass frames, spectacle lenses, 
optical apparatus and instruments, cellular phones, 
smartphones, portable telecommunications 
apparatus, telephone earpieces, downloadable ring 
tones for mobile phones, cases adapted for cellular 
phones, bags adapted for laptops, dvd cases, cases 
adapted for cameras, cases adapted for optical 

ליקוט עבור אחרים של מגוון סחורות, לא כולל הובלתן, - דהיינו, 
סבון, בישום, שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצי לשיער, 
משחות שיניים, תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימושי 

כביסה, תכשירי ניקוי , ליטוש, קרצוף ושפשוף, מכשירי הקלטה, 
תמסורת או שחזור של קול ודמויות, אוזניות, זיכרון נייד 
יו.אס.בי., חומרת מחשב, מחשבי טאבלט, מחשבי כף-יד, 
תקליטורי די.וי.די., תקליטורי סי.די. רום, תקליטורים ריקים, 
מדיה להקלטה דיגיטלית, סרטי קולנוע סינמטוגרפים חשופים, 
משחקי מחשב, תוכניות משחקי וידאו הניתנות להורדה, תוכנה, 

ג'ויסטיקים, מכשירי הוראה אודיו-ויזואליים, כתבי עת 
אלקטרוניים הניתנים להורדה, משקפים, נרתיקי משקפים, 

מסגרות משקפים, עדשות משקפים, מכשירים וכלים אופטיים, 
טלפונים סלולריים, טלפונים חכמים, מכשירי תקשורת רחק 
ניידים, אפרכסות לטלפון, רינגטונים הניתנים להורדה עבור 

טלפונים ניידים, נרתיקים מותאמים לטלפונים סלולריים, תיקים 
מותאמים למחשבים ניידים, נרתיקי תקליטורים, נרתיקים 
מותאמים למצלמות, נרתיקים מותאמים לפריטים אופטיים, 

מכשירים וכלי צילום, מכונות ומכשירים סינמטוגרפיים, מכשירים 
וכלי הדרכה והוראה, כלי רכב, מכשירים לניידות ביבשה, באוויר 

או במים, אופניים, מתכות יקרות וסגסוגותיהן, כלי זהב, 
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articles, photographic apparatus and instruments, 
cinematographic machines and apparatus, 
instructional and teaching apparatus and 
instruments, vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water, bicycles, precious metals and their 
alloys, goldware, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, musical 
instruments, paper, cardboard, printed matter, 
bookbinding material, printed photographs, 
stationery, stationery cases, diaries, agendas, 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes, artists' materials, paintbrushes, typewriters 
and office requisites other than furniture, instructional 
and teaching material other than apparatus, plastic 
materials for packaging, printing fonts, printing 
blocks, trading cards, printed publications, towels of 
paper, handkerchiefs of paper,  leather and imitations 
of leather, bags, coin purses, wallets, keycases, 
rucksacks, haversacks, business card cases, school 
satchels, suitcases, bum-bags, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, furniture, mirrors, picture 
frames, photograph frames, storage boxes, trays not 
of metal, chairs, divans, beds, crib bumpers, babies' 
bouncing chairs, highchairs for babies, baby walkers, 
changing mats, baby changing platforms, mattresses, 
cushions, playpens for babies, household or kitchen 
utensils and containers, combs, sponges, brushes, 
articles for cleaning purposes, glassware for 
household purposes, porcelain ware, toilet utensils, 
thermal insulated containers for food or beverage, 
vases, decorative articles made of porcelain, textile 
goods and substitutes for textile goods, bed linen, 
bed warmer covers, bed covers, bath linen except 
clothing, towels of textile, table linen not of paper, 
furniture coverings of textile, curtains of textile or 
plastic, individual place mats made of textile, clothing 
items, shoes, headgear for wear, belts for clothing, 
lace and embroidery, ribbons and braids, buttons, 
hooks and eyes, brooches in the nature of clothing 
accessories, needles, artificial flowers, hair 
ornaments not of precious metal, pins, games, toys, 
gymnastic and sporting articles, decorations for 
christmas trees, meat, fish, poultry, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, 
artificial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal 
preparations, bread, pastries, confectionery, ice 
cream, sugar, honey, golden syrup, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces in the nature 
of condiments, spices, ice, beer, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages, fruit 
beverages and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; on-line retail and wholesale store services 
featuring soap, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, bleaching preparations and 
other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, headphones, usb flash drives, computer 
hardware, tablet computers, hand-held computers, 
dvds, cd-roms, blank discs, digital recording media, 
cinematographic film exposed, computer games, 
downloadable video game programs, software, 

תכשיטים, אבנים יקרות, כלים אורולוגיים וכרונומטרים, כלי 
נגינה, נייר, קרטון, ודברי דפוס, חומרי כריכת ספרים, תצלומים 
מודפסים, כלי כתיבה, נרתיקים לכלי כתיבה, יומנים, לוחות 
זמנים, חומרי הדבקה [דבקים] לשימושי מכשירי כתיבה או 

ביתיים, חומרים לאמנים, מכחולים, מכונות כתיבה וצרכי משרד 
אחרים מאשר רהיטים, חומרי הדרכה והוראה אחרים מאשר 
מכשירים, חומרי פלסטיק לאריזה, גופני הדפסה, גלופות דפוס, 
כרטיסי החלפה, כתבי עת מודפסים, מגבות נייר, ממחטות נייר, 

עור וחיקויי עור, תיקים, ארנקי מטבעות, ארנקים, נרתיקי 
מפתחות, תרמילי גב, תרמילים, נרתיקי כרטיסי ביקור, ילקוטי 
בית ספר, מזוודות, פאוצ'ים, תיבות ותיקי טיולים, מטריות, 
שמשיות, מקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים, רהיטים, 
מראות, מסגרות לתמונות, מסגרות לתצלומים, קופסאות 

אחסון, מגשים שאינם ממתכת, כיסאות, ספות, מיטות, מגני 
עריסה, כיסאות מקפצים לתינוקות, כסאות מוגבהים לתינוקות, 
הליכונים לתינוקות, משטחי החתלה, פלטפורמות החתלה 

לתינוקות, מזרנים, כריות, לולים לתינוקות, כלים ומכלים ביתיים 
או למטבח, מסרקים, ספוגים, מברשות, פריטים למטרות ניקיון, 
כלי זכוכית למטרות ביתיות, כלי חרסינה, כלים לחדרי שירותים, 

מכלי בידוד תרמיים למזון או משקאות, אגרטלים, פריטים 
דקורטיביים עשויים מחרסינה, מוצרי טקסטיל ותחליפים למוצרי 
טקסטיל, מצעים, כיסויים מיטה מחממים, כיסויי מיטה, מצעי 

אמבט מלבד ביגוד, מגבות טקסטיל, מצעי שולחן שאינם מנייר, 
כיסויי רהיטים מטקסטיל, וילונות מטקסטיל או פלסטיק, משטחי 
יחיד העשויים טקסטיל, פריטי הלבשה, נעליים, כיסויי ראש 
ללבישה, חגורות להלבשה, תחרה ורקמה, סרטים ומקלעות, 
כפתורים, ווים ולולאות, סיכות נוי מהסוג של אביזרי הלבשה, 
מחטים, פרחים מלאכותיים, קישוטי שיער שאינם ממתכת 
יקרה, סיכות, משחקים, צעצועים, פריטי התעמלות וספורט, 
קישוטים לעצי חג המולד, בשר, דגים, עופות, תמציות בשר, 
פירות וירקות משומרים, קפואים מיובשים ומבושלים, ג'לים, 
ריבות, לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב, שמנים ושומנים 

למאכל, קפה, תה, קקאו, קפה מלאכותי, אורז, טפיוקה, סאגו, 
קמח, חומרי הכנה מדגנים, לחם, מאפים, דברי מתיקה, 

גלידות, סוכר, דבש, סירופ מוזהב, שמרים, אבקת אפייה, מלח, 
חרדל, חומץ, רטבים מהסוג של משפרי טעם, תבלינים, קרח, 

בירה, מים מינרליים ותוססים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים, משקאות פירות ומיצי פירות, סירופים וחומרי הכנה 

אחרים להכנת משקאות, לאפשר ללקוחות לצפות בנוחות 
ולרכוש מוצרים אלה; שירותי חנות קמעונאית וסיטונאית 
מקוונים המציגים סבון, בישום, שמנים אתריים, תמרוקים, 
תרחיצי לשיער, משחות שיניים, תכשירי הלבנה וחומרים 

אחרים לשימושי כביסה, תכשירי ניקוי , ליטוש, קרצוף ושפשוף, 
מכשירי הקלטה, תמסורת או שחזור של קול ודמויות, אוזניות, 
זיכרון נייד יו.אס.בי., חומרת מחשב, מחשבי טאבלט, מחשבי 
כף-יד, תקליטורי די.וי.די., תקליטורי סי.די. רום, תקליטורים 
ריקים, מדיה להקלטה דיגיטלית, סרטי קולנוע סינמטוגרפים 
חשופים, משחקי מחשב, תוכניות משחקי וידאו הניתנות 

להורדה, תוכנה, ג'ויסטיקים, מכשירי הוראה אודיו-ויזואליים, 
כתבי עת אלקטרוניים הניתנים להורדה, משקפים, נרתיקי 

משקפים, מסגרות משקפים, עדשות משקפים, מכשירים וכלים 
אופטיים, טלפונים סלולריים, טלפונים חכמים, מכשירי תקשורת 
רחק ניידים, אפרכסות לטלפון, רינגטונים הניתנים להורדה 

עבור טלפונים ניידים, נרתיקים מותאמים לטלפונים סלולריים, 
תיקים מותאמים למחשבים ניידים, נרתיקי תקליטורים, נרתיקים 
מותאמים למצלמות, נרתיקים מותאמים לפריטים אופטיים, 

מכשירים וכלי צילום, מכונות ומכשירים סינמטוגרפיים, מכשירים 
וכלי הדרכה והוראה, כלי רכב, מכשירים לניידות ביבשה, באוויר 

או במים, אופניים, מתכות יקרות וסגסוגותיהן, כלי זהב, 
תכשיטים, אבנים יקרות, כלים אורולוגיים וכרונומטרים, כלי 

נגינה, נייר, קרטון, ודברי דפוס, חומרי כריכת ספרים, תצלומים 
מודפסים, כלי כתיבה, נרתיקים לכלי כתיבה, יומנים, לוחות 
זמנים, חומרי הדבקה [דבקים] לשימושי מכשירי כתיבה או 

ביתיים, חומרים לאמנים, מכחולים, מכונות כתיבה וצרכי משרד 
אחרים מאשר רהיטים, חומרי הדרכה והוראה אחרים מאשר 
מכשירים, חומרי פלסטיק לאריזה, גופני הדפסה, גלופות דפוס, 
כרטיסי החלפה, כתבי עת מודפסים, מגבות נייר, ממחטות נייר, 
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joysticks, audiovisual teaching apparatus, 
downloadable electronic publications, eyeglasses, 
eyeglass cases, eyeglass frames, spectacle lenses, 
optical apparatus and instruments, cellular phones, 
smartphones, portable telecommunications 
apparatus, telephone earpieces, downloadable ring 
tones for mobile phones, cases adapted for cellular 
phones, bags adapted for laptops, dvd cases, cases 
adapted for cameras, cases adapted for optical 
articles, photographic apparatus and instruments, 
cinematographic machines and apparatus, 
instructional and teaching apparatus and 
instruments, vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water, bicycles, precious metals and their 
alloys, goldware, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, musical 
instruments, paper, cardboard, printed matter, 
bookbinding material, printed photographs, 
stationery, stationery cases, diaries, agendas, 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes, artists' materials, paintbrushes, typewriters 
and office requisites other than furniture, instructional 
and teaching material other than apparatus, plastic 
materials for packaging, printing fonts, printing 
blocks, trading cards, printed publications, towels of 
paper, handkerchiefs of paper,  leather and imitations 
of leather, bags, coin purses, wallets, keycases, 
rucksacks, haversacks, business card cases, school 
satchels, suitcases, bum-bags, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, furniture, mirrors, picture 
frames, photograph frames, storage boxes, trays not 
of metal, chairs, divans, beds, crib bumpers, babies' 
bouncing chairs, highchairs for babies, baby walkers, 
changing mats, baby changing platforms, mattresses, 
cushions, playpens for babies, household or kitchen 
utensils and containers, combs, sponges, brushes, 
articles for cleaning purposes, glassware for 
household purposes, porcelain ware, toilet utensils, 
thermal insulated containers for food or beverage, 
vases, decorative articles made of porcelain, textile 
goods and substitutes for textile goods, bed linen, 
bed warmer covers, bed covers, bath linen except 
clothing, towels of textile, table linen not of paper, 
furniture coverings of textile, curtains of textile or 
plastic, individual place mats made of textile, clothing 
items, shoes, headgear for wear, belts for clothing, 
lace and embroidery, ribbons and braids, buttons, 
hooks and eyes, brooches in the nature of clothing 
accessories, needles, artificial flowers, hair 
ornaments not of precious metal, pins, games, toys, 
gymnastic and sporting articles, decorations for 
christmas trees, meat, fish, poultry, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, 
artificial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal 
preparations, bread, pastries, confectionery, ice 
cream, sugar, honey, golden syrup, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces in the nature 
of condiments, spices, ice, beer, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages, fruit 
beverages and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
business merchandising display services; sales 
promotion for others; organization of events, 

עור וחיקויי עור, תיקים, ארנקי מטבעות, ארנקים, נרתיקי 
מפתחות, תרמילי גב, תרמילים, נרתיקי כרטיסי ביקור, ילקוטי 
בית ספר, מזוודות, פאוצ'ים, תיבות ותיקי טיולים, מטריות, 
שמשיות, מקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים, רהיטים, 
מראות, מסגרות לתמונות, מסגרות לתצלומים, קופסאות 

אחסון, מגשים שאינם ממתכת, כיסאות, ספות, מיטות, מגני 
עריסה, כיסאות מקפצים לתינוקות, כסאות מוגבהים לתינוקות, 
הליכונים לתינוקות, משטחי החתלה, פלטפורמות החתלה 

לתינוקות, מזרנים, כריות, לולים לתינוקות, כלים ומכלים ביתיים 
או למטבח, מסרקים, ספוגים, מברשות, פריטים למטרות ניקיון, 
כלי זכוכית למטרות ביתיות, כלי חרסינה, כלים לחדרי שירותים, 

מכלי בידוד תרמיים למזון או משקאות, אגרטלים, פריטים 
דקורטיביים עשויים מחרסינה, מוצרי טקסטיל ותחליפים למוצרי 
טקסטיל, מצעים, כיסויים מיטה מחממים, כיסויי מיטה, מצעי 

אמבט מלבד ביגוד, מגבות טקסטיל, מצעי שולחן שאינם מנייר, 
כיסויי רהיטים מטקסטיל, וילונות מטקסטיל או פלסטיק, משטחי 
יחיד העשויים טקסטיל, פריטי הלבשה, נעליים, כיסויי ראש 
ללבישה, חגורות להלבשה, תחרה ורקמה, סרטים ומקלעות, 
כפתורים, ווים ולולאות, סיכות נוי מהסוג של אביזרי הלבשה, 
מחטים, פרחים מלאכותיים, קישוטי שיער שאינם ממתכת 
יקרה, סיכות, משחקים, צעצועים, פריטי התעמלות וספורט, 
קישוטים לעצי חג המולד, בשר, דגים, עופות, תמציות בשר, 
פירות וירקות משומרים, קפואים מיובשים ומבושלים, ג'לים, 
ריבות, לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב, שמנים ושומנים 

למאכל, קפה, תה, קקאו, קפה מלאכותי, אורז, טפיוקה, סאגו, 
קמח, חומרי הכנה מדגנים, לחם, מאפים, דברי מתיקה, 

גלידות, סוכר, דבש, סירופ מוזהב, שמרים, אבקת אפייה, מלח, 
חרדל, חומץ, רטבים מהסוג של משפרי טעם, תבלינים, קרח, 

בירה, מים מינרליים ותוססים ומשקאות אחרים שאינם 
אלכוהוליים, משקאות פירות ומיצי פירות, סירופים וחומרי הכנה 
אחרים להכנת משקאות; הצגת מוצרים במדיה תקשורתית, 

למטרות קמעונאיות; שירותי תצוגת שיווק וקידום מכירות עסקי; 
קידום מכירות עבור אחרים; ארגון אירועים, תערוכות, ירידים 
ומופעים למטרות מסחריות, קידום מכירות ופרסום; פרסום, 
כולל פרסום מקוון ברשתות מחשבים; ניהול עסקי; פונקציות 
משרדיות; סיוע בניהול עסקי; שירותי סוכנות יבוא ויצוא; ייעוץ 
בניהול כוח אדם; שירותי רילוקיישן עבור עסקים; שירותי 

מזכירות; ניהול פנקסי חשבונות; השכרה של מכונות מכירה 
אוטומטיות; שירותי קמעונאות או סיטונאות עבור תכשירים 

רוקחיים, וטרינריים וסניטריים ואספקה רפואית.                     
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exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; advertising, 
including on-line advertising on a computer network; 
business administration; office functions; business 
management assistance; import-export agency 
services; personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; secretarial 
services; book-keeping; rental of vending machines; 
retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    
Class: 41 סוג: 41

Entertainment in the form of films; producing, 
distribution and rental of motion pictures, television 
and radio programmes, sound recordings and videos; 
production of  entertainment live performances; 
showing of cinematographic films; presentation of 
recital; television entertainment in the nature of live-
action, comedy, drama, and/or animated television 
programmes; rental of videotapes; production of 
computer programs (software) for multimedia 
entertainment; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; television 
entertainment; providing of films available online on 
the internet, non-downloadable; internet games, non-
downloadable; publication of books, magazines and 
electronic publications on cinema, music and video 
games; information on services related to games, 
music and cinema services available on-line, not 
downloadable; booking of rooms for entertainment; 
provision of entertainment facilities; holiday camp 
amusement centre services; amusement parks; 
amusement parks and arcades; theme park services; 
zoological garden services; amusement park 
services; providing waterpark services; entertainment 
services in the nature of an amusement park show; 
organisation of entertainment, sporting, recreational, 
cultural and artistic events; organisation of group 
recreational activities; ticket agency services; 
ticketing and event booking services; booking of 
seats for shows and booking of theatre tickets; 
booking agency services for cinema tickets; 
entertainment information; providing information on 
entertainment through computer networks; providing 
entertainment events in the form of live music shows; 
rental of amusement machines and apparatus; 
arranging of contests; organization of competitions; 
theater productions; sporting and cultural activities; 
providing recreation facilities; workshops for training 
purposes; production of training videos; conducting of 
instructional seminars; provision of information 
relating to training; recreation and training services; 
provision of training facilities; instruction in group 
exercise; provision of instruction relating to nutrition.

הפקה, הפצה והשכרת סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה ורדיו, 
הקלטות קול ווידאו; הפקה של הופעות בידור חיות; הצגה של 
סרטי קולנוע; הגשת רסיטל; בידור טלוויזיוני מהסוג של תוכניות 
טלוויזיה פעולה-חי, קומדיה, דרמה, ו/או אנימציה; השכרת 
קלטות וידאו; הפקת תוכנות מחשב (תוכנה) עבור בידור 

מולטימדיה; אספקת כתבי עת אלקטרוניים מקוונים, שאינם 
ניתנים להורדה; בידור טלוויזיוני; אספקה של סרטים הזמינים 

באופן מקוון באינטרנט, שאינם ניתנים להורדה; משחקי 
אינטרנט, שאינם ניתנים להורדה; הוצאה לאור של ספרים, 
מגזינים וכתבי עת אלקטרוניים על קולנוע, מוסיקה ומשחקי 

וידאו; מידע על שירותים הקשורים למשחקים, מוסיקה ושירותי 
קולנוע הזמינים באופן מקוון, שאינם ניתנים להורדה; הזמנת 
חדרים עבור בידור; אספקת מתקני בידור; שירותי מרכזי 
שעשועים מחנה נופש; פארקי שעשועים; פארקי שעשועים 
וארקייד; שירותי פארק שעשועים בנושא מסוים; שירותי גן 
זואולוגי; שירותי פרק שעשועים; אספקת שירותי פארק מים; 
שירותי בידור מהסוג של מופע פארק שעשועים; ארגון אירועי 
בידור, ספורט, פנאי, תרבות ואמנות; ארגון של פעילויות פנאי 
לקבוצות; שירותי סוכנות כרטיסים; שירותי כרטוס והזמנות 
לאירועים; הזמנת מושבים למופעים והזמנת כרטיסים 

לתיאטרון; שירותי סוכנות להזמנת כרטיסי קולנוע; מידע על 
בידור; אספקת מידע על בידור באמצעות רשתות מחשב; 

אספקת אירועי בידור בצורה של הופעות מוסיקה חיות; השכרה 
של מכונות ומכשירי שעשוע; הסדרת התחרויות; ארגון 

תחרויות; הפקות תיאטרון; פעילויות ספורט ותרבות; אספקת 
מתקני נופש; סדנאות למטרות אימונים; הפקת סרטוני הכשרה; 
הנחיית סמינרי הוראה; אספקת מידע הנוגע להכשרה; שירותי 
פנאי והכשרה; אספקת מתקני הכשרה; הנחיית תרגול קבוצתי; 
אספקת הנחיות הנוגעות לתזונה.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 81031/01/2018



 Owners

Name: RAINBOW S.R.L.

Address: Loreto (AN), Via Brecce snc, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 81131/01/2018



MINI BOOS

Trade Mark No. 287123 מספר סימן

Application Date 11/08/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ty Inc. 

Address: 280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois, 
60559, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff, Sides & Co., Law Offices

Address: 17, Yitzhak Sade Street Nizba Tower, Tel Aviv, 
6777517, Israel

שם: עודד שטייף, סידס ושות', משרד עורכי דין

כתובת : רחוב יצחק שדה 17 (מגדל נצבא), תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Plush toys; Modeled plastic toy figurines; Plastic 
character toys; PVC toy figures; Toy figures; 
Collectable toy figures; Molded toy figures; Stuffed 
and plush toys; Stuffed toy animals; Stuffed toy 
bears; Stuffed toys; Teddy bears; Soft sculpture 
plush toys; Soft sculpture toys.                                    
                                    

צעצועים מאריג רך; תבניות צעצועי פלסטיק מעוצבים; צעצועים 
מאופייני פלסטיק; דמויות צעצוע מפוליוויניל כלוריד; תבניות 

דמויות צעצוע; דמויות צעצוע לאוספים; דמויות צעצוע צעצועים 
ממולאים וצעצועים מאריג רך; חיות צעצוע ממולאות; דובי 

צעצוע ממולאים; צעצועים ממולאים; דובונים; צעצועים מפוסלים 
רכים מאריג רך; צעצועים מפוסלים רכים.

ט"ו שבט תשע"ח - 81231/01/2018



Trade Mark No. 287146 מספר סימן

Application Date 16/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1304873 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning and sanitary preparations (toiletries).

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products;  dietetic substances for 
veterinary use;  food supplements for animal 
consumption;  food supplements for animal 
consumption for veterinary use; nutritional 
supplements for animals;  nutritional supplements for 
animals for veterinary use;  food supplements in the 
form of premixes for animal consumption; food 
supplements in the form of medicated premixes for 
animal consumption;  disinfectants;  disinfectants for 
medical use;  deodorizers for animal litter.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

Class: 42 סוג: 42

Scientific laboratory services;  chemical, biochemical 
and microbiological analysis services, more 
specifically relating to safety and quality in the field of 
food for humans, nutrition for animals, agriculture, 
foodstuffs, health, dietetics, cosmetics and 
medicines.

Class: 44 סוג: 44

Agricultural services, veterinary services;  advice and 
assistance in connection with animal food and 
relating to animal health and 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)

France, 21/01/2016, No. 4242521 צרפת, 21/01/2016, מספר 4242521

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 81331/01/2018



 Owners

Name: NEOVIA

Address: Talhouët, F-56250 SAINT-NOLFF, France

(FRANCE SA)

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

ט"ו שבט תשע"ח - 81431/01/2018



Trade Mark No. 287192 מספר סימן

Application Date 21/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0742537 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 
24, Ireland

(Ireland Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
addiction, angioedema, Alzheimer's disease, anxiety 
disorders, attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD), atherosclerosis, asthma, autoimmune 
diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, cholesterol disorders, cystic 
fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, eating disorders, 
endocrine diseases and disorders, enzyme 
deficiencies, epilepsy, gastrointestinal diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders, 
hematologic disorders, hormonal diseases and 
disorders, hypertension, immunologic disorders, 
infections, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, lung diseases and disorders, 
metabolic diseases and disorders, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases 
and disorders, neurological disorders, ophthalmic 
disorders, pain, pancreatic diseases and disorders, 
Parkinson's disease, protein deficiencies, psychiatric 
disorders, sleep disorders, urological disorders; 
antidepressants; vaccines.

ט"ו שבט תשע"ח - 81531/01/2018



Trade Mark No. 287228 מספר סימן

Application Date 15/08/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: PT. Multistrada Arah Sarana, TBK

Address: Jalan Raya Lemahabang Km 58.3, Kabupaten 
Bekasi, 17550, Indonesia

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: 12 סוג: 12

Tyres for vehicles, parts and fittings thereof; all 
included in class 12.

צמיגים לכלי רכב, חלקים ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 12.     
                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 81631/01/2018



נסיכת האור

Trade Mark No. 287233 מספר סימן

Application Date 16/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMRAM ZADA שם: עמרם זאדא

Address: Netiv Hashayyara, Israel כתובת : נתיב השירה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: 5A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971009, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : הברזל 5א' קומה 2, רמת החייל, תל אביב, 6971009, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate management, namely; rental of halls. ניהול נדל"ן, קרי; השכרת אולמות.                                   

Class: 41 סוג: 41

Live performances, musical performances, music 
production, music publishing, teaching of music, 
providing online music, not downloadable,  
Production and distribution of films, publishing of 
books, performances in the theatre,
Hall services for arranging events and celebrations.

הופעות חיות, הופעות מוסיקליות, הפקות מוסיקליות, הוצאה 
לאור של מוסיקה, הוראות מוסיקה, שירותי מוסיקה מקוונים 
(שלא להורדה),  הפקה והפצה של סרטים, הוצאה לאור של 
ספרים, הופעות בתיאטרון, שירותי אולמות לעריכת אירועים 

ושמחות.
                                                                                     

                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 81731/01/2018



NOL – NOCICEPTION LEVEL INDEX

Trade Mark No. 287265 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1344477 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer and cloud software for assessing, 
measuring, monitoring, analyzing, and grading levels 
of pain or nociception; Computer and / or cloud 
software containing an algorithm analyzing multiple 
physiological parameters affected by pain and by 
analgesics, to calculate an index indicative of a level 
of pain or nociception; electronic circuits, electronic 
circuits providing a link between a pain/nociception 
measuring device and any device controlling levels of 
 nociception/analgesia; Mobile application for 
assessing, measuring, monitoring, analyzing, grading 
and providing feedback on the physiological 
response to pain  and levels of pain or nociception; 
Electronic sensors measuring pain related 
physiological parameters; all included in class 9.

תוכנת מחשב ותוכנת ענן להערכה, מדידה, ניטור, ניתוח ודירוג 
רמות של כאב או תחושת כאב; תוכנת מחשב  ו/או תוכנת ענן 
המכילה אלגוריתם המנתח פרמטרים פיזיולוגיים מרובים 
המושפעים מכאב וממשככי כאבים לחישוב מדד המעיד על 
רמת כאב או תחושת כאב; מעגלים אלקטרוניים, מעגלים 
אלקטרוניים המספקים קישור בין התקן למדידת כאב או 

תחושת כאב לבין כל התקן השולט ברמות של תחושות כאב או 
משככי כאבים; יישומים ניידים להערכה, מדידה, ניטור, ניתוח, 
דירוג ומתן משוב על התגובה הפיזיולוגית לכאב ורמות כאב או 

תחושת
כאב; חיישנים אלקטרוניים למדידת מדדים פיזיולוגים הקשורים 
בכאב; הנכללים כולם בסוג 9 .                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for assessing, measuring, 
monitoring, analyzing, grading, identifying and 
providing feedback on the levels of pain/nociception, 
using multiple physiological parameters; Medical 
device enabling objective assessment of nociception/ 
pain; Medical apparatus and instruments for 
pain/nociception assessment and monitoring; 
Apparatus for management and control of analgesia; 
medical apparatus intended to receive an electronic 
circuit allowing the measurement of the pain 
/nociception; pain monitoring system for anesthetized 
patients; Wearable medical device enabling objective 
assessment of pain; Medical apparatus for assessing 
and monitoring analgesia levels; all included in class 
10.

מתקנים רפואיים להערכה, מדידה, ניטור, ניתוח, דירוג, זיהוי 
ומתן משוב על רמות כאב או תחושת כאב, תוך שימוש במדדים 
פיזיולוגים מרובים; התקן רפואי המאפשר הערכה אובייקטיבית 
של כאב או תחושת כאב; מתקנים ומכשירים רפואיים להערה 
וניטור של כאב או תחושת כאב; מתקנים לניהול ובקרת משככי 
כאבים; מתקנים רפואיים המיועדים לקבל מעגל אלקטרוני 
המאפשר מדידה של הכאב או תחושת הכאב; מערכת ניטור 
כאב לחולים מורדמים; התקן רפואי לביש המאפשר הערכה 
אובייקטיבית של כאב; מתקנים רפואיים להערכה וניטור רמות 
משככי כאבים; הנכללים כולם בסוג 10                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ט"ו שבט תשע"ח - 81831/01/2018



Ownersבעלים

Name: Medasense Biometrics Ltd. שם: מדהסנס ביומטריקס בע"מ

Address: HaHilazon 15, Ramat Gan, 5252279, Israel כתובת : החילזון 15, רמת גן, 5252279, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cabilly&Co.,Ip and E-Commerce Law

Address: 89 Medinat Hayehudim St., P.O.B. 4026, 
Herzliya, 4673306, Business Park Building E 9th Floor, 
Israel

שם: קבילי אנד קו

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה, 4673306, 
פארק תעשייתי בניין  אי קומה 9, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Development and design of software for use in the 
medical field; Development and design of software 
that calculates an index for the level of 
pain/nociception; Research services and information 
services related to pain/nociception assessment and 
monitoring, technological and technical research 
services in the field of nociception assessment and 
monitoring; Providing non downloadable software 
that contains an algorithm analyzing multiple 
physiological parameters affected by pain and by 
analgesics, to calculate an index indicative of a level 
of pain/nociception; research services in the field of 
medicine; Software as a service (SAAS) services 
featuring a software that calculates the level of pain/ 
nociception, based on multiple physiological 
parameters; all included in class 42.

פיתוח ועיצוב תוכנה לשימוש בתחום הרפואי ; פיתוח ועיצוב 
תוכנה המחשבת מדד לרמת כאב או תחושת כאב ; שירותי 
מחקר ושירותי מידע הקשורים להערכה וניטור של כאב או 
תחושות כאב, שירותי  מחקר טכנולוגיים וטכניים בתחום 

הערכה וניטור של תחושות כאב; אספקת תוכנה שאינה ניתנת 
להורדה המכילה אלגוריתם המנתח פרמטרים פיזיולוגיים 
מרובים המושפעים מכאב וממשככי כאבים, כדי לחשב מדד 
המעיד על רמה של כאב או תחושות כאב; שירותי מחקר 

בתחום הרפואה; שירותי תוכנה כשירות ) SAAS ( שמציעה 
תוכנה המחשבת רמת כאב או תחושת כאב, על בסיס 

פרמטרים פיזיולוגיים מרובים; הנכללים כולם בסוג 42             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 81931/01/2018



Trade Mark No. 287290 מספר סימן

Application Date 25/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1305784 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Antennas and aerials as components; audio- and 
video-receivers; automatic pilots; balancing 
apparatus; batteries, electric; camera mounts; 
cameras [photography]; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; chargers 
for batteries; computer peripheral devices; 
computers; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable video files; electronic 
navigational and positioning apparatus and 
instruments; navigation, guidance, tracking, targeting 
and map making devices; flight controlling apparatus; 
flight simulators for aircraft; gps navigation device; 
inertial navigational instruments; integrated circuits; 
memory cards for cameras; navigational instruments; 
optical lenses; remote control apparatus; satellite 
navigational apparatus; sensors and detectors; 
software for e-commerce; sound recording 
apparatus; speed controllers [electronic]; stands for 
photographic apparatus; tilting heads [for cameras]; 
gyroscopes; wearable computer peripheral devices; 
selfie sticks [hand-held monopods]; barometers; 
control modules (electric or electronic -).

Class: 35 סוג: 35

Advertising; arranging and conducting trade shows; 
database management; electronic data processing; 
import and export services; marketing; on-line 
advertising on a computer network; online retail store 
services provided via a global computer network in 
relation to unmanned aerial vehicles (UAVs), 
computer software, computer hardware, electronic 
control apparatus, audio-visual equipment, toys, 
games, and demonstration of products relating 
thereto; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; personnel recruitment; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; production of advertising films; 
providing business information via a web site; 
provision of assistance [business] in the operation of 
franchises; retail services in relation to unmanned 
aerial vehicles (UAVs), computer software, computer 
hardware, electronic equipment, audio-visual 
equipment, toys, games; sales promotion services; 
shop window dressing.

ט"ו שבט תשע"ח - 82031/01/2018



Class: 37 סוג: 37

Information (repair -); maintenance and repair of 
sporting equipment; photographic apparatus repair; 
airplane maintenance and repair; maintenance and 
repair of computer hardware; maintenance and repair 
of electronic apparatus; installation, repair and 
maintenance of motors and engines; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; 
varnishing; maintenance, installation and repair of 
drones, radio control equipment, aircrafts, and 
transportation vehicle.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of symposiums; arranging 
and conducting of workshops [training]; arranging 
professional workshop and training courses; air 
shows (arranging and conducting -); club services 
[entertainment or education]; education and training 
services; entertainment services; film production, 
other than advertising films; flight instruction; games 
equipment rental; organization of competitions 
[education or entertainment]; photography; 
production of radio and television programmes; 
providing on-line music, not downloadable; providing 
on-line videos, not downloadable; publication of 
books; tuition.

Class: 42 סוג: 42

Computer diagnostic services; data recovery 
services; computer programming; computer software 
consultancy; computer software design; consultancy 
in the design and development of computer 
hardware; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and 
maintaining web sites for others; programming of 
software for e-commerce platforms; constructing an 
internet platform for electronic commerce; 
development and testing of computing methods, 
algorithms and software; electronic data storage; 
hosting of digital content on the internet; hosting 
platforms on the internet; off-site data backup; 
providing search engines for the internet; surveying; 
computer hardware and software consulting services; 
technical research; troubleshooting of computer 
hardware and software problems; updating of 
computer software; installation, maintenance and 
repair of computer software.

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

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

European Union, 18/01/2016, No. 015011786 האיחוד האירופי, 18/01/2016, מספר 015011786

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 82131/01/2018



 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

(China Limited Company)

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 82231/01/2018



Trade Mark No. 287305 מספר סימן

Application Date 26/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1305969 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 16/4267761 צרפת מספר: 16/4267761

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Maintenance products for hearing aids, cleaning, 
polishing, degreasing and abrasive preparations;  
cleaning products for spectacles and spectacle 
lenses;  wipes for cleaning spectacles and spectacle 
lenses.

Class: 5 סוג: 5

Cleaning products for contact lenses.

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments;  contact lenses, 
optical goods, spectacles (optics), sunglasses, 
spectacle cases, spectacle lenses, corrective lenses, 
cases for contact lenses, spectacle frames;  acoustic 
measurement instruments; hearing aids for 
telephones and televisions; sound recording, 
transmission or reproduction apparatus; telephones;  
binoculars;  magnifying glasses;  telescopes.

Class: 10 סוג: 10

Equipment enabling hearing-impaired persons to 
visualize tone bursts;  audiology equipment, hearing 
aids, prosthetic equipment for hearing corrections; 
hearing aids.

ט"ו שבט תשע"ח - 82331/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Advertising;  organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes;  organization of 
promotional and advertising activities for developing 
customer loyalty; sales promotion for others;  
commercial information and advisory services in the 
fields of sale and promotion of optical and acoustic 
products; retail or wholesale services for the following 
goods: cleaning products for hearing aids, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, 
cleaning products for spectacles and spectacle 
lenses, wipes for spectacles and spectacle lenses, 
cleaning products for contact lenses, optical 
apparatus and instruments, contact lenses, optical 
goods, spectacles (optics), sunglasses, spectacle 
cases, spectacle lenses, corrective lenses, cases for 
contact lenses, spectacle frames, acoustic measuring 
instruments, telephone and television hearing aids, 
apparatus for the recording, transmission, 
reproduction of sound, telephones, binoculars, 
magnifying glasses, telescopes, equipment enabling 
hearing-impaired persons to view noise pulses, 
audiology equipment, hearing aids, prosthetic 
hearing correction equipment, prosthetic hearing 
aids.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting;  financial affairs;  financing 
services; financial consultancy.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of corrective and protective 
hearing aids; repair and maintenance of spectacles 
and optical goods.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, communications, namely 
communications by computer, telephone, via 
Internet-type networks; transmission of information 
by Internet access code, via Internet-type networks, 
via telematic means or computer terminals, electronic 
transmission of data, images and documents via 
computer terminals or transmission systems such as 
waves, satellites, the Internet network; transmission 
of information by means of video communication; 
telecommunication and electronic messaging for 
online services.

Class: 44 סוג: 44

Consultancy relating to acoustics and hearing aids 
for the deaf;  optician services;  hearing correction 
office services;  health care services relating to 
acoustics and hearing;  consultancy relating to optics.

ט"ו שבט תשע"ח - 82431/01/2018



 Owners

Name: ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR

Address: 11 rue d'Argenson, F-75008 Paris, France

(Société par actions simplifiée à associé unique)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 82531/01/2018



Trade Mark No. 287315 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely, inhaling 
and atomizing drug delivery apparatus 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)

European Union, 15/12/2015, No. 014907885 האיחוד האירופי, 15/12/2015, מספר 014907885

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 82631/01/2018



ג'וליקייק
JOLYCAKE

Trade Mark No. 287344 מספר סימן

Application Date 21/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOLIBAR, FILMTECHNICS PRODUCTS 
CONVERTING (1987) LIMITED 

שם: ג'וליבר עיבוד מוצרי פילמטכניקה (1987) בע"מ 

Address: P.O.B. 8380, Netanya, 42504, Israel כתובת : ת.ד. 8380, נתניה, 42504, 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: 16 סוג: 16

Sheets, foil and packaging papers or wrappers made 
of aluminum, paper, cardboard and plastic; glue for 
paper, cardboard and plastic; wrapping materials and 
materials for padding and lining made of plastic, 
paper and cradboard; wrapping and packaging 
materials; plastic or paper bags for wrapping; boxes 
made of cardboard or paper; all included in class 16.

יריעות, גיליונות רדידים וניירות אריזה או עטיפה מאלומיניום, 
נייר, קרטון ופלסטיק; דבקים לנייר, לקרטון ולפלסטיק; חומרי 
אריזה וחומרי ריפוד ומילוי מפלסטיק, נייר וקרטון; אריזות 

לעטיפה ואריזה; שקיות מנייר או פלסטיק לאריזה; קופסאות 
מקרטון או מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                             
                                                                                    

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 82731/01/2018



CRINO 

Trade Mark No. 287349 מספר סימן

Application Date 22/08/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Agropur Cooperative

Address: 4600, Armand-Frappier Street, Saint-Hubert, 
Quebec, J3Z 1G5, Canada

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: 29 סוג: 29

Whey powder, whey permeate, deproteinized whey, 
lactose as a dairy-based powder that is a byproduct 
of producing whey protein concentrate and whey 
protein isolate that is used for making dairy-based 
food beverages and shakes, lactose-reduced whey 
powder; skim milk powder, sweet whey powder;

אבקת מי גבינה; מי גבינה מסוננים; מי גבינה נטולי פרוטאין; 
אבקת לקטוז כבסיס חלבי, שהוא תוצר לוואי של ייצור פרוטאין 
מי גבינה מרוכז ופרוטאין מי גבינה מבודד, המשמשים להכנת 
משקאות מזון על בסיס חלב ושייקים; אבקת מי גבינה מופחתת 
לקטוז; אבקת חלב רזה; אבקת מי גבינה מתוקה                     

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 82831/01/2018



מסה
Massa

Trade Mark No. 287352 מספר סימן

Application Date 22/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: READYMIX INDUSTRIES (ISRAEL) LTD. שם: תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

Address: 155 Bialik Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 155, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ravit Bitan-Haver, Adv.

Address: 155 Bialik St., Ramat Gan, 52523, Israel

שם: רוית ביתן-חבר, עו"ד

כתובת : רחוב ביאליק 155, רמת גן, 52523, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Concrete, ready mortar, concrete products ; all 
included in class 19.

בטון , טיט ומוצריו , מוצרי בטון; הנכללים כולם בסוג 19.         
                      

ט"ו שבט תשע"ח - 82931/01/2018



Trade Mark No. 287353 מספר סימן

Application Date 22/08/2016 תאריך הגשה

תנאים/הודעות

הבקשה הינה לסימן מעוצב - בשל תקלה טכנית לא ניתן 
להעלות את הסימן במערכת, ישלח מייל לגב' מיכל לוגסי עם 

הסימן המעוצב.

Ownersבעלים

Name: READYMIX INDUSTRIES (ISRAEL) LTD. שם: תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

Address: 155 Bialik Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 155, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ravit Bitan-Haver, Adv.

Address: 155 Bialik St., Ramat Gan, 52523, Israel

שם: רוית ביתן-חבר, עו"ד

כתובת : רחוב ביאליק 155, רמת גן, 52523, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Concrete, ready mortar, concrete products;  all 
included in class 19.

בטון, טיט ומוצריו, מוצרי בטון ; הנכללים כולם בסוג 19.           
                      

ט"ו שבט תשע"ח - 83031/01/2018



Trade Mark No. 287354 מספר סימן

Application Date 22/08/2016 תאריך הגשה

תנאים/הודעות

הבקשה הינה לסימן מעוצב - בשל תקלה טכנית לא ניתן 
להעלות את הסימן במערכת, ישלח מייל לגב' מיכל לוגסי עם 

הסימן המעוצב.

Ownersבעלים

Name: READYMIX INDUSTRIES (ISRAEL) LTD. שם: תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

Address: 155 Bialik Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 155, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ravit Bitan-Haver, Adv.

Address: 155 Bialik St., Ramat Gan, 52523, Israel

שם: רוית ביתן-חבר, עו"ד

כתובת : רחוב ביאליק 155, רמת גן, 52523, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Concrete, ready mortar, concrete products ; all 
included in class 19.

בטון, טיט ומוצריו, מוצרי בטון ;   הנכללים כולם בסוג 19.         
                    

ט"ו שבט תשע"ח - 83131/01/2018



הליקון

Trade Mark No. 287356 מספר סימן

Application Date 22/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HELICON LTD. שם: הליקון בע"מ

Address: Hamirkava 7, Holon, 58851, Israel כתובת : המרכבה 7, חולון, 58851, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording of sound and images, 
apparatus and records of sounds and or images and 
music; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and or audiovisual; pre-
recorded carriers for storage of sound and 
audiovisual; music machinery; records; pre-recorded 
CD’s and audio cassettes with sound and images; all 
included in Class 9.

התקנים להקלטה של קול וחוזי, התקנים והקלטות של צלילים 
ו/או תמונות ומוסיקה; התקנים להקלטה, העברה ואחזור של 
קול ו/או חומר אודיו-ויזואלי; אמצעים מוקלטים מראש לאחסון 
קול וחומר אודיו-ויזואלי; מיכון למוסיקה; תקליטים; תקליטורים 
וקלטות שמוקלט עליהם קול ו/או חוזי; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Studio services for producing, editing, processing 
and recording of audio and audiovisual, music, films, 
songs and music clips ; production of performances; 
production of music albums; music publishing 
services including lyrics, melody and adaptation, 
music, video clips and printed matter; conducting 
events; artistic management and agency services for 
performing artists; artistic consultancy; distribution of 
music; all included in Class 41.

שירותי אולפנים להפקה, עריכה, עיבוד והקלטה של חומר אודיו 
וחומר אודיו-ויזואלי, מוסיקה, סרטים, שירים וקליפים; הפקת 
הופעות; הפקת אלבומי מוסיקה ;שירותי הוצאה לאור של 
שירים כולל מילים, עיבודים ולחנים, מוסיקה, קליפי וידאו, 
וחומר מודפס; ניהול הופעות; שירותי ניהול אמנותי וסוכנות 
לאמנים מופיעים; ייעוץ אמנותי; הפצה של מוסיקה; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 83231/01/2018



FANCRAFT

Trade Mark No. 287395 מספר סימן

Application Date 24/08/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1347501 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Urban Aeronautics Ltd שם: אורבן איירונוטיקס בע"מ

Address: Snir 10, Yavne, 8122447, Israel כתובת : נחל שניר 10, יבנה, 8122447, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Aerial vehicle, namely an aircraft with ducted fans; 
included in class 12

כלי טיס, דהיינו מטוס עם מדחפים פנימיים; הנכלל בסוג 12.    
                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 83331/01/2018



Trade Mark No. 287399 מספר סימן

Application Date 24/08/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely, star of David, hearts, star of David 
and hearts; necklaces; pendants; charms; brooches; 
pins; earrings; all included in class 14.

תכשיטים, דהיינו מגן דוד, לבבות, מגן דוד עם לבבות; 
שרשרות; תליונים; קמעות; סיכות; סיכות נוי; עגילים; הנכללים 

כולם בסוג 14.                                                   

Class: 16 סוג: 16

Posters; cards; greeting cards; labels, not of textile; 
paper; flags of paper; all included in class 16.

פוסטרים; קלפים; כרטיסי ברכה; תגים, לא מבד; נייר; דגלים 
מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.                                           

Class: 24 סוג: 24

Flags, not of paper; banners; bunting; wall hangings 
of textile; all included in class 24.

דגלים, לא מנייר; בנרים; מוסלין; וילונות מבד; הנכללים כולם 
בסוג 24.                                                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing a web site 
featuring information regarding Judaism; all included 
in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, מתן אתר אינטרנט המכיל מידע לגבי 
יהדות; הנכללים כולם בסוג 41.                                           

                            

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

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

U.S.A., 11/08/2016, No. 87135535 ארה"ב, 11/08/2016, מספר 87135535

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 24/08/2016, No. 87149816 ארה"ב, 24/08/2016, מספר 87149816

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 83431/01/2018



 Owners

Name: Bahram Cohanfard

Address: 1484 S. Beverley Dr., #304, California, 90035, 
Los Angeles, U.S.A.

US Citizen

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

ט"ו שבט תשע"ח - 83531/01/2018



מדרן
Mederen

Trade Mark No. 287401 מספר סימן

Application Date 25/08/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1356201 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

bandages for dressings; paper for mustard plasters; 
aseptic, antiseptic wadding; hygroscopic wadding; 
wadding for medical purposes; radiological contrast 
substances for medical purposes; lemon balm water 
for pharmaceutical purposes; sea water for medicinal 
baths; mineral waters for medical purposes; thermal 
waters; mustard plasters; healing muds; deodorants 
[other than for personal use]; adhesive tapes for 
medical purposes; anti-callus rings for the feet; 
sticking plasters, adhesive plasters; gauze for 
dressings; medical materials for dressings; surgical 
materials for dressings; adhesive flycatchers; 
medicine cases, portable, filled; medical plasters; 
bandage compresses; callus pads; solvents for 
removing adhesive plasters; rubber for medical 
purposes; tourniquets for medical purposes; chewing 
gum for medical purposes; hygiene wipes, pads; 
antiseptics; adjuvants for medical purposes; 
disinfectants for hygiene purposes; swabs for wound 
healing; surgical tissues.

תחבושות לחבישה; נייר לרטיית חרדל; צמר גפן חסין מזיהום; 
ריפוד למטרות רפואיות; חומרי ניגוד רדיולוגי למטרות רפואיות; 
מי ים לאמבטיות רפואיות; מים מינרליים למטרות רפואיות; מים 
תרמיים; רטיות חרדל; בוץ רפואי; נייר דבק למטרות רפואיות; 
אספלנית נדבקת; אספלנית נדבקת; גאזה לחבישה; חומרי 

חבישה; ארונות לאכסון תרופות; איספלניות רפואיות; ממיסים 
להסרת אספלנית נדבקת; גומי למטרות דנטליות; גומי לעיסה 
למטרות רפואיות; חומרים מחטאים; חומרים מאיצי למטרות 
רפואיות; מחטאים למטרות היגיינה; מקלוני צמר למטרות 

רפואיות.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 10 סוג: 10

hernia bandages; suspensory bandages; orthopedic 
knee bandages; slings (supporting bandages) ; 
bracelets for medical purposes; anti-rheumatic 
bracelets; anti-rheumatic rings; Apparatus for use in 
medical analysis; anesthetic apparatus; galvanic 
therapeutic appliances; apparatus for artificial 
respiration; apparatus for the treatment of deafness; 
physical exercise apparatus for medical purposes; 
dental apparatus and instruments; surgical apparatus 
and instruments; reanimation equipment; 
physiotherapy apparatus; bed vibrators; diagnostic 
apparatus for medical purposes; devices for X-ray 
therapy; X-ray apparatus and installations; hearing 
apparatus; elastic bandages; vibromassage 
apparatus; gastroscopies; hematimeters; heart 
defibrillators; dialyzers; surgical clips; dental mirrors; 
surgical mirrors; gynecological mirrors; probes; 
medical needles; orthopedic articles; surgical 
implants; inhalers, injectors for medical purposes; 
incubators for medical purposes; incubators for 
babies; obstetrical instruments; tools for electro-
acupuncture; surgical cutting tools; cannula; 
droppers; pacemakers; catheters; catgut; draw 
sheets for hospital beds; enema apparatus for 
medical purposes; artificial leather for surgical 
purposes; tooth rings to facilitate teething; 
compressors for surgical purposes; corsets for 
medical purposes; abdominal corsets; crutches; 
lasers for medical purposes; lamps for medical 
purposes; quartz lamps for medical purposes; UV 

תחבושות בקע; תחבושות מחזיקות; תחבושות לברכיים, 
אורתופדיה; מתלים [תחבושות תומכות]; מכשירי בדיקה 

למטרות רפואיות; מכשירי הרדמה; מתקנים רפואיים גלווניים; 
מכשירים להנשמה מלאכותית; מכשירים לטיפול בחרשות; 
מכשירי התעמלות למטרות רפואיות; מתקנים דנטליים; 

מתקנים ומכשירים כירורגיים; מכשירים פיזיותרפיים; מכשירי 
רטט למיטה; מכשירי אבחון למטרות רפואיות; מכשירים 
ומתקנים לייצור קרני רנטגן למטרות רפואיות; תחבושות 

אלסטיות; ויברטורים; מכשירי דיאליזה; מהדקים כירורגיים; 
מראות דנטליות; מראות כירורגיות; מכשירי חקירה למטרות 
רפואיות; מחטים למטרות רפואיות; פריטים אורתופדיים; 

שתלים כירורגיים המורכבים מחומרים מלאכותיים; משאפים; 
מכשירי הזרקה למטרות רפואיות; אינקובטורים למטרות 
רפואיות; אינקובטורים לתינוקות; צינורית; בקבוקי טפטוף 

למטרות רפואיות; קוצבי לב; צנתרים; מיתר תפירה; כלי חוקן 
למטרות רפואיות; מחוכים למטרות רפואיות; מחוכים לבטן; 
קביים; לייזר למטרות רפואיות; מנורות למטרות רפואית; 
מנורות קוורץ למטרות רפואיות; מנורות אולטרה סגוליות 

למטרות רפואיות; אזמלי מנתחים; עדשות [תותבות אופטיות] 
להשתלה; כפות למתן תרופות; מסכות לשימוש על ידי צוות 
רפואי; מסכות הרדמה; חומרי תפירה; מזרוני אוויר למטרות 
רפואיות; שקיות נוזלים למטרות רפואיות; משאבות חזה; 

משתנות; פתיל כירורגי; סכינים כירורגיים; מספריים לניתוח; 
אלונקות למטופלים; הנעלה אורתופדית; ביגוד מיוחד לחדרי 
ניתוח; שמיכות חשמליות למטרות רפואיות; אופתלמומטרים; 
ראי עין; כפפות לעיסוי; כפפות למטרות רפואיות; התקנים תוך 
נרתיקיים; מסורים למטרות רפואיות; תחבושות גבס למטרות 
אורתופדיות; תחבושות למפרקים, אנטומיה; כריות למטרות 
רפואיות; חגורות למטרות רפואיות; חגורות בטן; קונדומים 
[כובענים]; מזלפים למטרות רפואיות; מדי לחץ דם; מכשירי 
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Ownersבעלים

Name: Mederen Neotech Ltd. שם: מדרן נאוטק בע"מ

Address: 58 HaRakevet, Tel Aviv - Yafo, 6777016, Israel כתובת : הרכבת 58, תל אביב, 6777016, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anat Even Chen Adv.

Address: HARAKEVET 58, TEL AVIV - YAFO, 6777016, 
Israel

שם: עו"ד ענת אבן חן

כתובת : הרכבת 58, תל אביב, 6777016, ישראל

lamps for medical purposes; lancets; ocular lenses 
for implantation; spoons for administering medicine; 
masks for medical staff; anesthetic masks; suture 
materials; medical mattresses [for childbirth]; bags for 
water; breast pumps; urinals [containers for collecting 
urine]; orthopedic knee pads; fingerstalls pumps for 
medical purposes; surgical thread; surgical knives; 
surgical scissors; stretchers for patients; boots for 
medical purposes; orthopedic footwear; special 
clothing for operating rooms; blankets with electric 
heating for medical purposes; orthopedic articles; 
orthopedic products; ophthalmometers; 
ophthalmoscopes; massage gloves; gloves for 
medical purposes; pessaries; surgical saws; ear 
tweezers; orthopedic plaster bandages; orthopedic 
bandages for joints; supportive bandages; pillows for 
medical purposes; belts for medical purposes; 
abdominal belts; condoms; aerosol dispensers for 
medical purposes; instruments for measuring blood 
pressure; massage apparatus; medical devices and 
instruments; urological devices and instruments; 
devices for breastfeeding; brushes for cleaning body 
cavities; invalids' hoists; surgical sheets; medical ice 
bladders; aerosol dispensers for medical purposes; 
surgical dilators; X-ray photographs for medical 
purposes; respirators for artificial respiration; 
scalpels; blades for scalpels; receptacles for applying 
medicines; medical spirometer; vaginal syringes sold 
empty; contraceptives, non-chemical; stethoscopes; 
medical bedpans; instrument cases for use by 
doctors; arch supports for footwear; first aid hot 
compresses; thermometers for medical purposes; 
trocars; medical drainage tubes; endotracheal tubes; 
tracheostomy tubes; X-ray tubes; tubes with radium; 
hearing tubes, horns; balling guns; devices for 
protection against X-rays; hot air therapeutic 
apparatus; hot air vibrators for medical purposes; 
cases fitted for medical instruments; surgical elastic 
stockings; surgical splints; syringes; obstetric forceps; 
radiology screens for medical purposes; 
electrocardiographs.

עיסוי; מכשירים אורולוגיים; מברשות לניקוי עששת שיניים; 
מתקני שינוע לנכים; סדינים מעוקרים, כירורגיה; תצלומי רנטגן 
למטרות רפואיות; מסיכות גז להנשמה מלאכותית; להבים 
כירורגיים; כלי קיבול לאחסנת תרופות; ספרומטרים [מכשיר 

רפואי]; מזרקים לנרתיק; אמצעי מניעה, לא כימיים; 
סטטוסקופים; עביטי מיטה; ערכות לשימוש מנתחים ורופאים; 

מדרסים לנעליים; רטיות חמות מופעלות כימית למטרות 
רפואיות; תרמומטרים למטרות רפואיות; נקזים; צינורות ניקוז 
למטרות רפואיות; צינורות תוך-קניים; צינורות לפיום הקנה 

[טרכיאוסטומיה]; שפופרות רנטגן למטרות רפואיות; שפופרות 
רדיום למטרות רפואיות; אקדחי כדורים; מתקני הגנה כנגד 
קרני רנטגן למטרות רפואיות; מתקני אוויר חם רפואיים; 

ויברטורים לאוויר חם למטרות רפואיות; קופסאות המתאימות 
למכשירים רפואיים; גרביים אלסטיות למטרות כירורגיות; לוחות 
קיבוע, כירורגי; מזרקים למטרות רפואיות; מלקחי מיילדות; 

מסכי הקרנה למטרות רפואיות; אלקטרוקרדיוגרף [א.ק.ג].       
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Trade Mark No. 287428 מספר סימן

Application Date 10/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306361 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts for clothing.

Class: 35 סוג: 35

Advertising;  business management;  commercial 
administration;  office functions;  all of the 
aforementioned services in connection with retail 
store and online retail sale services for clothing, 
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, candles, spectacles, 
sunglasses, accessories for telephones, computers 
and electronic apparatus, jewelry, stationery, bags, 
textile goods and hair accessories,  retail store 
services for clothing, footwear, headgear, soaps, 
perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
candles, spectacles, sunglasses, accessories for 
telephones, computers and electronic apparatus, 
jewelry, stationery, bags, textile products and hair 
accessories, online retail store services for clothing, 
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, candles, spectacles, 
sunglasses, accessories for telephones, computers 
and electronic apparatus, jewelry, stationery, bags, 
textile products and hair accessories, organization, 
operation and supervision of customer loyalty 
schemes.

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

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

Switzerland, 25/11/2015, No. 683887 שוויץ, 25/11/2015, מספר 683887

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 83831/01/2018



 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Società a garanzia limitata (Sagl))

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
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Trade Mark No. 287429 מספר סימן

Application Date 22/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306383 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Lacteal flour for babies; dietary supplements for 
humans; dietary supplement drink mixes; dietary and 
nutritional supplements; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; dietetic foods adapted for 
medical purposes; beverages for babies; food for 
babies; dietary supplements for animals.

Class: 29 סוג: 29

Dairy-based beverages; milk products; milk shakes; 
soya milk; frozen vegetables; frozen fruits; processed 
vegetables and fruits.

Class: 30 סוג: 30

Tea; tea-based beverages; coffee; cocoa; coffee-
based beverages; ice; bread, pastry and 
confectionery; ice cream mixes; instant confectionery 
mixes.

Class: 31 סוג: 31

Fresh cut garlands; unprocessed hops; fresh 
vegetables; fresh fruits; malt; seeds and bulbs; trees; 
grasses [plants]; turf, natural; dried flowers; 
seedlings; saplings; flowers, natural; pasture grass; 
potted dwarfed trees (bonsai).

Class: 32 סוג: 32

Beers; soft drinks; fruit juices; vegetable juices 
[beverages]; powdered soft drink mixes; powdered 
fruit juices mixes; powdered vegetable juices 
[beverages] mixes; extracts of hops for making beer; 
whey beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; retail services or wholesale services for 
food and beverages; retail services or wholesale 
services for seeds and bulbs; retail services or 
wholesale services for flowers [natural], seedlings, 
saplings and trees.

ט"ו שבט תשע"ח - 84031/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Education and teaching; education and training 
services; education and training relating to nature 
conservation and the environment; educational 
services, relating to water, environment, sanitation 
and hygiene; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of seminars in the field of 
water, environment, sanitation and hygiene; providing 
courses in the field of water management; plant 
exhibitions.

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; bar services; café services; 
cafeteria services; snack-bar services; food and drink 
catering; restaurant information services; hotel 
services; tourist home services; providing 
campground facilities; motel services; providing 
information about temporary accommodation 
services; agency services for the reservation of 
temporary accommodation; rental of meeting rooms. 

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

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

Japan, 25/12/2015, No. 2015-127507 יפן, 25/12/2015, מספר 2015-127507

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43
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 Owners

Name: Suntory Holdings Limited

Address: 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8203, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו שבט תשע"ח - 84231/01/2018



Trade Mark No. 287432 מספר סימן

Application Date 27/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306406 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-viral pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of infectious  diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of human 
immunodeficiency virus infection.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; publications; flyers; pamphlets; 
brochures; posters; printed educational and 
informational materials in the field of 
pharmaceuticals, clinical trials, diseases and medical 
conditions and treatments.

Class: 44 סוג: 44

Information and advisory services relating to 
pharmaceuticals, diseases and medical conditions 
and treatment, including such services provided on-
line from a computer network or the Internet; 
providing information and advisory services regarding 
the diagnosis and treatment of diseases and medical 
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, 10/12/2015, No. 014899281 האיחוד האירופי, 10/12/2015, מספר 014899281

Class: 5 סוג: 5

Class: 16 סוג: 16

Class: 44 סוג: 44
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 Owners

Name: Gilead Sciences, Inc.

Address: 333 Lakeside Drive, Foster City, California 
94404, U.S.A.

(Delaware, USA Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל
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Trade Mark No. 287437 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306423 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
cancer, none of these products in the field of 
diagnosis

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2015, No. 014907901 האיחוד האירופי, 15/12/2015, מספר 014907901

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 287438 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306425 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
cancer, none of these products in the field of 
diagnosis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2015, No. 014907943 האיחוד האירופי, 15/12/2015, מספר 014907943

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 287439 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306437 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
cancer, none of these products in the field of 
diagnosis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2015, No. 014908032 האיחוד האירופי, 15/12/2015, מספר 014908032

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 84731/01/2018



Trade Mark No. 287440 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306438 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely, inhaling 
and atomizing drug delivery apparatus 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)

European Union, 15/12/2015, No. 014908081 האיחוד האירופי, 15/12/2015, מספר 014908081

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 84831/01/2018



Trade Mark No. 287490 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306892 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
cancer, none of these products in the field of 
diagnosis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2015, No. 014907968 האיחוד האירופי, 15/12/2015, מספר 014907968

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 84931/01/2018



Trade Mark No. 287491 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(DE Company with Limited Liabillty)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
cancer, none of these products in the field of 
diagnosis

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2015, No. 014908016 האיחוד האירופי, 15/12/2015, מספר 014908016

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 85031/01/2018



חיפה בשטח

Trade Mark No. 287556 מספר סימן

Application Date 30/08/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HAIFA CHEMICALS LTD. שם: חיפה כימיקלים בע"מ

Address: P.O.B. 10809, Haifa, 26120, Israel כתובת : ת.ד. 10809, חיפה, 26120, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications, professional journals, advertising 
supplements, brochures, leaflets and pamphlets in 
the field of agriculture and fertilizers.

פרסומים, עיתונות מקצועית, מוספים פרסומיים, חוברות ועלוני 
הדרכה בתחום החקלאות והדשנים                                     

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 85131/01/2018



BRANDSHIP

Trade Mark No. 287737 מספר סימן

Application Date 08/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tomer Bakalash שם: תומר בקלש

Address: Nahal Raaf 16, Mizpe Ramon, Israel כתובת : נחל רעף 16, מצפה רמון, 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

Platform comprised of hardware and software פלטפורמה המורכבת מתוכנה וחומרה                           

Class: 35 סוג: 35

Marketing services; Consulting, analysis and strategy 
services for businesses, advertisers and marketing 
people.

שרותי שיווק; שרותי ייעוץ, ניתוח ואסטרטגיה לעסקים, 
לפרסומאים ולאנשי שיווק.

                                                                             

Class: 41 סוג: 41

 Education and entertainment services; training and 
teaching services; organization of conferences, 
seminars, workshops.

שרותי חינוך ובידור; שרותי הדרכה ולימוד; ארגון כנסים, 
סמינרים, סדנאות.                                                            

                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 85231/01/2018



PROTECTWO

Trade Mark No. 287816 מספר סימן

Application Date 11/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tisteron Ltd. שם: טיסטרון בע"מ

Address: 4 Kikar HaAtsmaut Street, Netanya, 4227119, 
Israel

כתובת : כיכר העצמאות 4, נתניה, 4227119, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Adult absorbent products, namely, disposable human 
waste-collecting wearable pouch

מוצרי ספיגה למבוגרים, קרי, פאוץ' לביש לאיסוף פסולת 
אנושית                                                   

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

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

European Union, 06/09/2016, No. 015811995 האיחוד האירופי, 06/09/2016, מספר 015811995

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 85331/01/2018



Trade Mark No. 287817 מספר סימן

Application Date 11/09/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tisteron Ltd. שם: טיסטרון בע"מ

Address: 4 Kikar HaAtsmaut Street, Netanya, 4227119, 
Israel

כתובת : כיכר העצמאות 4, נתניה, 4227119, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Adult absorbent products, namely, disposable human 
waste-collecting wearable pouch

מוצרי ספיגה למבוגרים, קרי, פאוץ' לביש לאיסוף פסולת 
אנושית                                                   

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

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

European Union, 06/09/2016, No. 015812027 האיחוד האירופי, 06/09/2016, מספר 015812027

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 85431/01/2018



macOS

Trade Mark No. 287849 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; wearable computer 
hardware; handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smart phones; 
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; smart watches; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software used in providing education and 
training in software programming and application 
development; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile devices, 
mobile telephones, wearable devices, computers, 
computer peripherals, set top boxes, televisions, and 
audio and video players; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
wearable computer peripherals; wearable peripherals 
for use with computers, mobile telephones; mobile 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smart phones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders; smart glasses; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; display 
screens for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, mice, 
mouse pads, printers, disk drives, and hard drives; 
sound recording and reproducing apparatus; digital 
audio and video players and recorders; audio 
speakers; audio amplifiers and receivers; motor 
vehicle audio apparatus; voice recording and voice 

מחשבים; חומרת מחשב; חומרת מחשב לבישה; מחשבי כף יד; 
מחשבי לחח; מכשירי וכלי תקשורת; טלפונים; טלפונים ניידים; 
טלפונים חכמים; מכשירי תקשורת ניידים להעברה של קול, 
נתונים, תמונות, אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה; מכשירי 

תקשורת רשת; מכשירי כף יד אלקטרוניים דיגיטליים המסוגלים 
לספק גישה לאינטרנט ולשלחה, 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; שעונים חכמים; נתב 
פעילות לביש; צמידים מחוברים [כלי מדידה]; קוראי ספרים 
אלקטרוניים; תוכנות מחשב המיועדות למתן שירותי למידה 

ואימון בתכנות תוכנות מחשב ופיתוח אפליקציות; תוכנת מחשב 
להגדרה, תצורה, הפעלה או שליטה במכשירים ניידים, טלפונים 

ניידים, מכשירים לבישים, מחשבים, ציוד היקפי למחשב, 
ממירים, טלוויזיות, ונגני אודיו ווידאו; תוכנת פיתוח יישומים; 
תוכנת משחקי מחשב; תוכן אודיו, וידאו ומולטימדיה מוקלט 
מראש הניתן להורדה; מכשירים היקפיים למחשב; מכשירים 
היקפיים למחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 
ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, 

משקפיים חכמים, אוזניות, אוזניות קשת, ממירים, ונגני ומקליטי 
אודיו ווידאו; ציוד היקפי לביש למחשב; ציוד היקפי לביש 

לשימוש עם מחשבים, טלפונים ניידים; מכשירים אלקטרוניים 
ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, טלוויזיות, ממירים, 
ונגני ומקליטי אודיו ווידאו; מדי תאוצה; מדי גובה; מכשירי 
מדידת מרחק; מכשירי הקלטת מרחק; מד צעדים; מכשירי 

מדידת לחץ; מחווני לחץ; צגים, מסכי תצוגה, מסכים מוגבהים 
לראש, ואוזניות לשימוש עם מחשבים, טלפונים חכמים, 

מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, 
שעונים חכמים, משקפיים חכמים, טלוויזיות, ונגני ומקליטי אודיו 
ווידאו; משקפיים חכמים; משקפי תלת מימד; משקפיים; משקפי 
שמש; עדשות משקפיים; זכוכית אופטית; מוצרים אופטיים; 
מכשירים וכלים אופטיים; מצלמות; פלאשים למצלמות; מסכי 
תצוגה למחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 
ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, 
משקפיים חכמים, טלוויזיות, ונגני ומקליטי אודיו ווידאו; 

מקלדות, עכברים, פדים לעכבר, מדפסות, כונני דיסק, וכוננים 
קשיחים; מכשירי הקלטת ושחזור קול; נגני ומקליטי אודיו ווידאו 
דיגיטליים; רמקולי אודיו; 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; מערכות מיקום גלובאלי(מכשירי גי 

פי. אס); מכשירי ניווט; שלטי רחוק לשליטה במחשבים, 
טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 

אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, נגני 
ומקליטי אודיו ווידאו, טלוויזיות, רמקולים, מגברים, מערכות 
קולנוע ביתיות, ומערכות בידור; מכשירים לבישים לשליטה 
במחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, 
מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים 

חכמים, נגני ומקליטי אודיו ווידאו, טלוויזיות, רמקולים, מגברים, 
מערכות קולנוע ביתיות, ומערכות בידור; מכשירי אחסון נתונים; 

שבבי מחשב; סוללות; מטעני סוללה; מחברים, מצמדים, 
חוטים, כבלים, מטענים, מעגנים, תחנות עגינה, ומתאמים 

חשמליים ואלקטרוניים לשימוש עם כל המוצרים האמורים לעיל; 
ממשקים למחשבים, ציוד היקפי למחשב, טלפונים ניידים, 

ט"ו שבט תשע"ח - 85531/01/2018



recognition apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote controls 
for controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, audio and video 
players and recorders, televisions, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertainment 
systems; wearable devices for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, smart 
glasses, audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the aforesaid 
goods; interfaces for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer screens; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargersיfor 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; 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; remote controls; lights׳
conductingי filaments /opticalי fibers/; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; lifesaving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; electrically 
heated socks; all included in class 9.

מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 
לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, טלוויזיות, ממירים, 
ונגני ומקליטי אודיו ווידאו; סרטים מגנים המותאמים למסכי 
מחשב; כיסויים, תיקים, נרתיקים, שרוולים, רצועות ושרוכים 
למחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 

ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, 
משקפיים חכמים, אוזניות, אוזניות קשת, ממירים, ונגני ומקליטי 

אודיו ווידאו; מקלות סלפי; מטענים לסיגריות אלקטרוניות; 
קולרים אלקטרוניים לאימון חיות; אג'נדות אלקטרוניות; מנגנון 
לבדיקת ביול אלקטרוני; קופות רושמות; מנגנונים למכשירים 
המופעלים ע״י מטבעות; מכונות כתיבה; סמנים למכפלת; 

מכונות הצבעה; תגים אלקטרוניים לסחורה; מכונות לבחירת 
פרסים; מכונות פקסימיליה; מנגנוני וכלי שקילה; אמצעי מדידה; 

לוחי מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; ופרים (פרוסות 
סיליקון); מעגלים משולבים; מגברים; מסכי פלורסנט; שלטים; 
נורות מוליכות חוטים (סיבים אופטיים); התקנים חשמליים 

לשליטה מרחוק על פעולות תעשייתיות; קולטי ברקים; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי; מנגון רדיולוגי למטרות תעשייתיות; 
ציוד וכלים מצילי חיים; אזעקות צפירה; סרטים מצוירים; נורות 

ביצים ;משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 
חשמליים; בלם האטה נייד למכוניות המופעלות בשלט רחוק; 
גרביים מחוממות בחשמל; הנכללים כולם בסוג 9 .                  
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; design, development and 
maintenance of proprietary computer software in the 
field of natural language, speech, speaker, language, 
voice recognition, and voice-print recognition; rental 
of computer hardware and software apparatus and 
equipment; computer hardware and software 
consulting services; support and consultation 
services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer 
hardware or software information online; website 
creation, design and maintenance services; website 
hosting services; providing computer operating 
system software; providing online non-downloadable 
application development software; providing online 
non-downloadable computer software used in 
developing other software applications; application 
service provider (ASP) services featuring hosting 
computer software applications of others; providing 
search engines for obtaining data via the internet and 
other electronic communications networks; computer 
services, namely providing a user-customized feed of 
news, sports, weather, commentary, and other 
information, contentיfrom periodicals, blogs, and 
websites, and other text, audio, video, and 
multimedia content; creating indexes of online 
information, sites and other resources available on 
global computer networksי for others; electronic data 
storage services; cartography and mapping services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid; all included in class 42.

תכנות מחשבים; עיצוב, פיתוח ותחזוקה ש ל תוכנת מחשב 
קניינית בתחום של שפה טבעית, דיבור, רמקול, שפה, זיהוי קול 
וזיהוי טביעת קול; השכרה של מכשירי וציוד חומרת ותוכנת 
מחשב; שירותי ייעוץ בחומרת ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ 
ותמי כה לפיתוח מערכות מחשב, מאגרי נתונים ויישומים; 

אספקת מידע מקוון על חומרת ותוכנת מחשב; שירותי הקמה, 
עיצוב ותחזוקה, של אתרי אינטרנט ; שירותי אירוח לאתרים; 
אספקת תוכנות הפעלה למחשב; אספקת אפליקציות לפיתוח 
תוכנה ברשת וללא הורדה; אספקת תוכנות מחשב המיועדות 
לפיתוח תוכנות אחרות ברשת וללא הורדה; מתן שירותי 
אפליקציה (אספ) הכוללים שימוש בתוכנות מחשבים של 
אחרים; אספקת שירותי חיפוש וקליטת מידע באמצעות 
האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות נוספות; שירותי 
מחשב, דהיינו אספקת חדשות, חדשות ספורט, מזג אוויר, 
פרשנויות, ומידע נוסף, תכנים מכתבי עת, בלוגים ואתרי 

אינטרנט, וטקסט נוסף, קבצי אודיו, וידאו, ותכני מולטימדיה, 
בהתאמת המשתמש; הקמת אינדקסים של מידע באינטרנט, 
אתרים ומשאבים נוספים הזמינים ברשתות גלובליות; אחסון 
מידע אלקטרוני; קרטוגרפיה ושירותי מיפוי; שירותי מידע וייעוץ 
הקשורים בכל הכתוב מעלה; הנכללים כולם בסוג 42..             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services. שירותי רשתות חברתיות מקוונות.             

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/04/2016, No. 69874 ג'מאייקה, 04/04/2016, מספר 69874

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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MACOS

Trade Mark No. 287850 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; wearable computer 
hardware; handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smart phones; 
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; smart watches; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software used in providing education and 
training in software programming and application 
development; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile devices, 
mobile telephones, wearable devices, computers, 
computer peripherals, set top boxes, televisions, and 
audio and video players; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
wearable computer peripherals; wearable peripherals 
for use with computers, mobile telephones; mobile 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smart phones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders; smart glasses; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; display 
screens for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, mice, 
mouse pads, printers, disk drives, and hard drives; 
sound recording and reproducing apparatus; digital 
audio and video players and recorders; audio 
speakers; audio amplifiers and receivers; motor 
vehicle audio apparatus; voice recording and voice 

מחשבים; חומרת מחשב; חומרת מחשב לבישה; מחשבי כף יד; 
מחשבי לחח; מכשירי וכלי תקשורת; טלפונים; טלפונים ניידים; 
טלפונים חכמים; מכשירי תקשורת ניידים להעברה של קול, 
נתונים, תמונות, אודיו, וידאו, ותוכן מולטימדיה; מכשירי 

תקשורת רשת; מכשירי כף יד אלקטרוניים דיגיטליים המסוגלים 
לספק גישה לאינטרנט ולשלחה, 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; שעונים חכמים; נתב 
פעילות לביש; צמידים מחוברים [כלי מדידה]; קוראי ספרים 
אלקטרוניים; תוכנות מחשב המיועדות למתן שירותי למידה 

ואימון בתכנות תוכנות מחשב ופיתוח אפליקציות; תוכנת מחשב 
להגדרה, תצורה, הפעלה או שליטה במכשירים ניידים, טלפונים 

ניידים, מכשירים לבישים, מחשבים, ציוד היקפי למחשב, 
ממירים, טלוויזיות, ונגני אודיו ווידאו; תוכנת פיתוח יישומים; 
תוכנת משחקי מחשב; תוכן אודיו, וידאו ומולטימדיה מוקלט 
מראש הניתן להורדה; מכשירים היקפיים למחשב; מכשירים 
היקפיים למחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 
ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, 

משקפיים חכמים, אוזניות, אוזניות קשת, ממירים, ונגני ומקליטי 
אודיו ווידאו; ציוד היקפי לביש למחשב; ציוד היקפי לביש 

לשימוש עם מחשבים, טלפונים ניידים; מכשירים אלקטרוניים 
ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, טלוויזיות, ממירים, 
ונגני ומקליטי אודיו ווידאו; מדי תאוצה; מדי גובה; מכשירי 
מדידת מרחק; מכשירי הקלטת מרחק; מד צעדים; מכשירי 

מדידת לחץ; מחווני לחץ; צגים, מסכי תצוגה, מסכים מוגבהים 
לראש, ואוזניות לשימוש עם מחשבים, טלפונים חכמים, 

מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, 
שעונים חכמים, משקפיים חכמים, טלוויזיות, ונגני ומקליטי אודיו 
ווידאו; משקפיים חכמים; משקפי תלת מימד; משקפיים; משקפי 
שמש; עדשות משקפיים; זכוכית אופטית; מוצרים אופטיים; 
מכשירים וכלים אופטיים; מצלמות; פלאשים למצלמות; מסכי 
תצוגה למחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 
ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, 
משקפיים חכמים, טלוויזיות, ונגני ומקליטי אודיו ווידאו; 

מקלדות, עכברים, פדים לעכבר, מדפסות, כונני דיסק, וכוננים 
קשיחים; מכשירי הקלטת ושחזור קול; נגני ומקליטי אודיו ווידאו 
דיגיטליים; רמקולי אודיו; 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; מערכות מיקום גלובאלי(מכשירי גי 

פי. אס); מכשירי ניווט; שלטי רחוק לשליטה במחשבים, 
טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, מכשירים 

אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, נגני 
ומקליטי אודיו ווידאו, טלוויזיות, רמקולים, מגברים, מערכות 
קולנוע ביתיות, ומערכות בידור; מכשירים לבישים לשליטה 
במחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים ניידים, 
מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, משקפיים 

חכמים, נגני ומקליטי אודיו ווידאו, טלוויזיות, רמקולים, מגברים, 
מערכות קולנוע ביתיות, ומערכות בידור; מכשירי אחסון נתונים; 

שבבי מחשב; סוללות; מטעני סוללה; מחברים, מצמדים, 
חוטים, כבלים, מטענים, מעגנים, תחנות עגינה, ומתאמים 

חשמליים ואלקטרוניים לשימוש עם כל המוצרים האמורים לעיל; 
ממשקים למחשבים, ציוד היקפי למחשב, טלפונים ניידים, 
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recognition apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote controls 
for controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, audio and video 
players and recorders, televisions, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertainment 
systems; wearable devices for controlling computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, smart 
glasses, audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data storage 
apparatus; computer chips; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the aforesaid 
goods; interfaces for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer screens; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargersיfor 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; 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; remote controls; lights׳
conductingי filaments /opticalי fibers/; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; lifesaving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; electrically 
heated socks; all included in class 9.

מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים, מכשירים אלקטרוניים 
לבישים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים, טלוויזיות, ממירים, 
ונגני ומקליטי אודיו ווידאו; סרטים מגנים המותאמים למסכי 
מחשב; כיסויים, תיקים, נרתיקים, שרוולים, רצועות ושרוכים 
למחשבים, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 

ניידים, מכשירים אלקטרוניים לבישים, שעונים חכמים, 
משקפיים חכמים, אוזניות, אוזניות קשת, ממירים, ונגני ומקליטי 

אודיו ווידאו; מקלות סלפי; מטענים לסיגריות אלקטרוניות; 
קולרים אלקטרוניים לאימון חיות; אג'נדות אלקטרוניות; מנגנון 
לבדיקת ביול אלקטרוני; קופות רושמות; מנגנונים למכשירים 
המופעלים ע״י מטבעות; מכונות כתיבה; סמנים למכפלת; 

מכונות הצבעה; תגים אלקטרוניים לסחורה; מכונות לבחירת 
פרסים; מכונות פקסימיליה; מנגנוני וכלי שקילה; אמצעי מדידה; 

לוחי מודעות אלקטרוניים; מכשירי מדידה; ופרים (פרוסות 
סיליקון); מעגלים משולבים; מגברים; מסכי פלורסנט; שלטים; 
נורות מוליכות חוטים (סיבים אופטיים); התקנים חשמליים 

לשליטה מרחוק על פעולות תעשייתיות; קולטי ברקים; מכשירי 
אלקטרוליזה; מטפי כיבוי; מנגון רדיולוגי למטרות תעשייתיות; 
ציוד וכלים מצילי חיים; אזעקות צפירה; סרטים מצוירים; נורות 

ביצים ;משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 
חשמליים; בלם האטה נייד למכוניות המופעלות בשלט רחוק; 
גרביים מחוממות בחשמל; הנכללים כולם בסוג 9 .                 
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Class: 42 סוג: 42

Computer programming; design, development and 
maintenance of proprietary computer software in the 
field of natural language, speech, speaker, language, 
voice recognition, and voice-print recognition; rental 
of computer hardware and software apparatus and 
equipment; computer hardware and software 
consulting services; support and consultation 
services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer 
hardware or software information online; website 
creation, design and maintenance services; website 
hosting services; providing computer operating 
system software; providing online non-downloadable 
application development software; providing online 
non-downloadable computer software used in 
developing other software applications; application 
service provider (ASP) services featuring hosting 
computer software applications of others; providing 
search engines for obtaining data via the internet and 
other electronic communications networks; computer 
services, namely providing a user-customized feed of 
news, sports, weather, commentary, and other 
information, contentיfrom periodicals, blogs, and 
websites, and other text, audio, video, and 
multimedia content; creating indexes of online 
information, sites and other resources available on 
global computer networksי for others; electronic data 
storage services; cartography and mapping services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid; all included in class 42.

תכנות מחשבים; עיצוב, פיתוח ותחזוקה ש ל תוכנת מחשב 
קניינית בתחום של שפה טבעית, דיבור, רמקול, שפה, זיהוי קול 
וזיהוי טביעת קול; השכרה של מכשירי וציוד חומרת ותוכנת 
מחשב; שירותי ייעוץ בחומרת ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ 
ותמי כה לפיתוח מערכות מחשב, מאגרי נתונים ויישומים; 

אספקת מידע מקוון על חומרת ותוכנת מחשב; שירותי הקמה, 
עיצוב ותחזוקה, של אתרי אינטרנט ; שירותי אירוח לאתרים; 
אספקת תוכנות הפעלה למחשב; אספקת אפליקציות לפיתוח 
תוכנה ברשת וללא הורדה; אספקת תוכנות מחשב המיועדות 
לפיתוח תוכנות אחרות ברשת וללא הורדה; מתן שירותי 
אפליקציה (אספ) הכוללים שימוש בתוכנות מחשבים של 
אחרים; אספקת שירותי חיפוש וקליטת מידע באמצעות 
האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות נוספות; שירותי 
מחשב, דהיינו אספקת חדשות, חדשות ספורט, מזג אוויר, 
פרשנויות, ומידע נוסף, תכנים מכתבי עת, בלוגים ואתרי 

אינטרנט, וטקסט נוסף, קבצי אודיו, וידאו, ותכני מולטימדיה, 
בהתאמת המשתמש; הקמת אינדקסים של מידע באינטרנט, 
אתרים ומשאבים נוספים הזמינים ברשתות גלובליות; אחסון 
מידע אלקטרוני; קרטוגרפיה ושירותי מיפוי; שירותי מידע וייעוץ 

הקשורים בכל הכתוב מעלה; הנכללים כולם בסוג 42.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services. שירותי רשתות חברתיות מקוונות.           

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/04/2016, No. 69871 ג'מאייקה, 04/04/2016, מספר 69871

Class: 42 סוג: 42

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; wearable computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smart phones; 
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; smart watches; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting up, 
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configuring, operating or controlling mobile devices, 
mobile telephones, wearable devices, computer 
peripherals, set top boxes, televisions, and audio and 
video players; application development software; 
computer game software; downloadable pre-recorded 
audio, video and multimedia content; peripheral 
devices for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, set 
top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones; mobile electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; distance 
recording apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for 
use with computers, smart phones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders; smart glasses; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; display 
screens for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio and 
video players and recorders; keyboards, mice, mouse 
pads, printers, disk drives, and hard drives; sound 
recording and reproducing apparatus; digital audio 
and video players and recorders; audio speakers; 
audio amplifiers and receivers; 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; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, audio and video players and 
recorders, televisions, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; 
wearable devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, televisions, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; electrical 
and electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, and adapters for 
use with all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile telephones, 
mobile digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and 
lanyards for computers, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices,  wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

animals; 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; remote controls; 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; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; electrically 
heated socks; all included in class 9.
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Trade Mark No. 287852 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: BIOTHERM

Address: Roc Fleuri - 1 rue du Ténao, MC 98000 
Monaco, Monaco

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette ; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose ; toilet soaps, 
body deodorants ; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands ; sun care preparations  (cosmetic 
products) ; make-up preparations ; shampoos ; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care ; hair lacquers ; hair colouring and hair 
decolorant preparations ; permanent waving and 
curling preparations ; essential oils for personal use; 
all included in class 3.

בושם, או דה טואלט; ג'לים, מלחים לאמבטיה ולמקלחת שלא 
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי 

קוסמטיקה שהם קרמים, חלבי גוף, תחליבים, ג 'לים ואבקות 
לפנים, הגוף והידיים; מוצרים להגנה מפני השמש (מוצרי 

קוסמטיקה); הכנות למייק אפ; שמפו; ג 'לים, תרסיסים, מוסים 
ומשחות לעיצוב וטיפוח השיער; לכות לשיער;  תכשירים 

לצביעת שיער ולהדהיית צבע; תכשירים לסלסול ותלתול קבוע;  
שמנים אתריים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.               
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Trade Mark No. 287923 מספר סימן

Application Date 17/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1308532 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
tablets, portable media players for connecting people 
to Jesus using digital strategies.; 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.

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.

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 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.
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Class: 45 סוג: 45

Evangelistic, ministerial, and missionary services, 
namely, providing information on evangelism, 
ministry and missions regarding the use of digital 
strategies during the course of providing evangelism, 
discipleship, and religious teaching provided via a 
website; internet-based social networking services; 
providing information in the fields of evangelism, 
discipleship, and religion via 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 featuring 
spiritual, cultural and religious issues and values 
through digital strategies, and a website;consulting 
services in the field of evangelism, discipleship, and 
religion through digital strategies featuring spiritual, 
cultural and religious issues and values.

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

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

U.S.A., 22/10/2013, No. 86097931 ארה"ב, 22/10/2013, מספר 86097931

Class: 38 סוג: 38

U.S.A., 22/10/2013, No. 86097940 ארה"ב, 22/10/2013, מספר 86097940

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 22/10/2013, No. 86097944 ארה"ב, 22/10/2013, מספר 86097944

Class: 45 סוג: 45

U.S.A., 22/10/2013, No. 86097948 ארה"ב, 22/10/2013, מספר 86097948

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 08/04/2014, No. 4510913 ארה"ב, 08/04/2014, מספר 4510913

Class: 38 סוג: 38
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Conditions/Disclaimers

The mark consists of a thick square shape with an 
open center and to the right of a filled-in vertical 
rectangular shape with a thick horizontal rectangular 
shape directly underneath the two objects with the 
wording "INDIGITOUS" centered underneath the 
objects.

 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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל
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Trade Mark No. 287930 מספר סימן

Application Date 31/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1308579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AxoGen Corporation

Address: Suite 400, 13631 Progress Blvd., Alachua FL 
32615, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Surgical implants comprised of biological tissue, 
namely, human and animal tissue, for medical use; 
and pharmaceutical preparations for drug therapy, 
namely, pharmaceutical preparations acting on the 
peripheral or central nervous system.
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Trade Mark No. 287931 מספר סימן

Application Date 23/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1308605 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Società a garanzia limitata (Sagl))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams;  beauty creams;  beauty lotions; 
cosmetic products for body and beauty care;  body 
creams; body lotions;  body oils;  body scrubs;  
refreshing waters for the body;  body sprays used as 
deodorants and as perfumes;  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 products; bath products, 
not medicated;  perfumes;  shaving preparations;  
soaps for personal use;  non-electric dispensers of 
room fragrances.

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

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

Switzerland, 29/09/2015, No. 681342 שוויץ, 29/09/2015, מספר 681342

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 287990 מספר סימן

Application Date 22/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1309387 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 
24, Ireland

(Ireland Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Drug delivery apparatus, namely, medical fluid 
injectors for the delivery of pharmaceuticals; medical 
devices, namely, devices for reconstituting dried 
pharmaceuticals; medical apparatus and instruments, 
namely, medical infusion set for subcutaneous 
delivery of pharmaceuticals; medical apparatus for 
the preparation and parenteral infusion of 
pharmaceutical preparations.

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information and health care 
information; providing medical information and health 
care information in connection with patient support 
programs; providing medical information and health 
care information to improve understanding about 
pharmaceuticals and medical treatments by health 
care providers, patients, patients' families and the 
general public; health care 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, 14/07/2016, No. 015663255 האיחוד האירופי, 14/07/2016, מספר 015663255

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 288067 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and Black

הסימן מוגבל לצבעים ירוק ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Carmel Direct Ltd שם: כרמל דיירקט בע"מ

Address: Hanarkis 39, Karmeu Yossef, 99797, Israel כתובת : הנרקיס 39, כרמי יוסף, 99797, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yomi Nachman Adv.

Address: Nezah Israel 34, Hod Hasharon, Israel

שם: יומי נחמן עו"ד

כתובת : נצח ישראל 34, הוד השרון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Pasta and vegetables slicer device. מכשיר לחיתוך רצועות פסטה וירקות.       

ט"ו שבט תשע"ח - 87031/01/2018



Trade Mark No. 288068 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow and Blue

הסימן מוגבל לצבעים צהוב וכחול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Carmel Direct Ltd שם: כרמל דיירקט בע"מ

Address: Hanarkis 39, Karmeu Yossef, 99797, Israel כתובת : הנרקיס 39, כרמי יוסף, 99797, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yomi Nachman Adv.

Address: Nezah Israel 34, Hod Hasharon, Israel

שם: יומי נחמן עו"ד

כתובת : נצח ישראל 34, הוד השרון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric or gas operated barbecue grills, גריל ברביקיו הפועל על גז/חשמל.                       

ט"ו שבט תשע"ח - 87131/01/2018



NAVITAS

Trade Mark No. 288073 מספר סימן

Application Date 21/09/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Navitas, LLC

Address: 15 Pamaron Way, Suite A, Novato, 94949, 
California, U.S.A.

A limited liability company of California

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

Nutritional supplements; nutritional supplement meal 
replacement bars for boosting energy.

תוספים תזונתיים, חטיפי תוסף תזונתי כתחליפי ארוחות 
להגברת אנרגיה.                                                     

Class: 29 סוג: 29

Processed organic foods, namely, cashew nuts, 
edible chia seeds, goji berries, edible hemp seeds, 
mulberries, trail mix consisting primarily of processed 
nuts, seeds and dried fruits, and nutrition organic, 
vegetable-based, ready to eat food bars for use as a 
meal replacement.

מזון אורגני מעובד, דהיינו אגוזי קשיו, זרעי צ'יה אכילים, פירות 
יער מסוג גוג'י, זרעי קנבוס אכילים, תותי עץ, תערובת לטיולים 
המורכבת בעיקר מאגוזים, זרעים ופירות יבשים וחטיפי מזון 
תזונתיים אורגניים, מבוססי-ירק, מוכנים לאכילה, לשימוש 

כתחליפי ארוחה.

                                                               

Class: 30 סוג: 30

Organic foods, namely, processed cacao, all 
containing natural ingredients.

מזון אורגני, דהיינו קקאו מעובד, כולם מכילים רכיבים טבעיים.   
                                

Class: 32 סוג: 32

Powders used in the preparation of fruit-based 
beverages and vegetable-beverages.

אבקות המשמשות להכנת משקאות מבוססי-פרי ומשקאות-ירק.

                                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 87231/01/2018



Trade Mark No. 288074 מספר סימן

Application Date 21/09/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Navitas, LLC

Address: 15 Pamaron Way, Suite A, Novato, 94949, 
California, U.S.A.

A limited liability company of California

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

Nutritional supplements; nutritional supplement meal 
replacement bars for boosting energy.

תוספים תזונתיים, חטיפי תוסף תזונתי כתחליפי ארוחות 
להגברת אנרגיה.                                                     

Class: 29 סוג: 29

Processed organic foods, namely, cashew nuts, 
edible chia seeds, goji berries, edible hemp seeds, 
mulberries, trail mix consisting primarily of processed 
nuts, seeds and dried fruits, and nutrition organic, 
vegetable-based, ready to eat food bars for use as a 
meal replacement.

מזון אורגני מעובד, דהיינו אגוזי קשיו, זרעי צ'יה אכילים, פירות 
יער מסוג גוג'י, זרעי קנבוס אכילים, תותי עץ, תערובת לטיולים 
המורכבת בעיקר מאגוזים, זרעים ופירות יבשים וחטיפי מזון 
תזונתיים אורגניים, מבוססי-ירק, מוכנים לאכילה, לשימוש 

כתחליפי ארוחה.

                                                           

Class: 30 סוג: 30

Organic foods, namely, processed cacao, all 
containing natural ingredients.

מזון אורגני, דהיינו קקאו מעובד, כולם מכילים רכיבים טבעיים.   
                                

Class: 32 סוג: 32

Powders used in the preparation of fruit-based 
beverages and vegetable-beverages.

אבקות המשמשות להכנת משקאות מבוססי-פרי ומשקאות-ירק. 
                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 87331/01/2018



SEAT ARONA

Trade Mark No. 288087 מספר סימן

Application Date 22/09/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEAT, S.A.

Address: Autovia A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), 
08760, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
Automobiles; Parts and fittings for vehicles.

כלי רכב; התקנים לניידות ביבשה; מכוניות; חלקים וחלפים לכלי 
רכב.                                                       

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/03/2016, No. 15263528 האיחוד האירופי, 23/03/2016, מספר 15263528

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 87431/01/2018



Trade Mark No. 288124 מספר סימן

Application Date 27/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1309770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Società a garanzia limitata (Sagl))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams;  beauty creams;  beauty lotions; 
cosmetic products for beauty and body care;  body 
creams; body lotions;  body oils; body scrubs;  
refreshing waters for the body;  body sprays used as 
deodorants and as perfumes;  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 products;  bath products, 
not medicated; perfumes;  shaving preparations;  
soaps for personal use; non-electric dispensers of 
room fragrances.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/02/2016, No. 687786 שוויץ, 03/02/2016, מספר 687786

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 87531/01/2018



Trade Mark No. 288173 מספר סימן

Application Date 05/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1310260 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MR. BOHO S.L.

Address: Calle Fuencarral, 91, 2° Izq., E-28004 MADRID, 
Spain

(España Sociedad Limitada)

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

Spectacles; stands for spectacles; spectacle frames; 
bags for spectacles; parts for spectacles; cords for 
spectacles; replacement lenses for spectacles; 
spectacle cases; optical lenses; optical goods; optical 
magnifiers and correctors; all included in class 9.

ט"ו שבט תשע"ח - 87631/01/2018



Trade Mark No. 288252 מספר סימן

Application Date 27/09/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: FreeWave Technologies, Inc., 

Address: 5395 Pearl Parkway, Boulder, 80301, Colorado, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless radio transceivers hardware and computer 
software for use in wireless radio transceivers for 
transmitting data between two or more devices, but 
not for sale in consumer retail channels or in 
professional audio channels such as those that sell to 
musical performers, performance venues or other 
businesses that require the use of music systems 
and loudspeakers; all included in class 9.

חומרות מקלטי משדר רדיו אלחוטיים ותוכנות מחשב לשימוש 
עם מקלטי משדר רדיו אלחוטיים עבור העברת נתונים בין שני 
מתקנים או יותר, אך שאינם למכירה בערוצי צריכה קמעונאיים 
או בערוצי אודיו מקצועיים כגון אלה המוכרים ביצועי מוזיקה, 
מקומות הצגה או עסקים אחרים הדורשים שימוש של מערכות 
מוזיקה ורמקולים; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 87731/01/2018



Trade Mark No. 288308 מספר סימן

Application Date 14/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1311029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BABYZEN

Address: 2355 Route des Pinchinats, F-13100 Aix en 
Provence, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric vehicles, frames, kickstands, brakes, 
handlebars, rims, pedals, tires, wheels, strollers, 
prams, safety seats for children (vehicles).

Class: 20 סוג: 20

Furniture of wood, of metal, of plastic, chests of 
drawers, cabinets, furniture for changing babies, 
bathroom furniture, beds of wood, of metal, of plastic, 
of cloth, whether fixed or folding, cushions, 
mattresses, shelves, bedding except linen, seats for 
children, high chairs whether fixed or folding, swing 
chairs, cradles, relaxation seats for babies, infant 
walkers, wind chimes (decoration); infant and baby 
carrycots in the nature of padded baby carriers; 
Moses baskets.

ט"ו שבט תשע"ח - 87831/01/2018



Trade Mark No. 288320 מספר סימן

Application Date 29/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1311172 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Grey and red.

 Owners

Name: AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Address: Wilhelminenstraße 91/II f, A-1160 Wien, Austria

(Austria Incorporated Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, antineoplastic 
and immunomodulating agents for use in the 
treatment of cancer.

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

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

European Union, 19/01/2016, No. 015016124 האיחוד האירופי, 19/01/2016, מספר 015016124

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 87931/01/2018



Trade Mark No. 288355 מספר סימן

Application Date 15/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1311509 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: 601 Midland Avenue, Rye NY 10580, U.S.A.

(New York, United States of America Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

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, 16/10/2015, No. UK00003131961 UK00003131961 ממלכה מאוחדת, 16/10/2015, מספר

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 88031/01/2018



Trade Mark No. 288452 מספר סימן

Application Date 06/10/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 09.

תוכניות טלוויזיות מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 
(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; 

הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
      

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery all included in class 
16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלו, אשר לא נכללות 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                         

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all related to the 
television show; all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם קשורים לתכני 
הטלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 25.                     

Class: 28 סוג: 28

Toys and games; all included in class 28. צעצועים ומשחקים; הנכללים כולם בסוג 28.       

Class: 38 סוג: 38

Television Broadcasting, Broadcasting of television 
programs, cellular communications services, 
broadcast of information by means of television, 
communication services and messaging services via 
the Internet; all included in class 38.

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור באמצעות הטלוויזיה, שירותי תקשורת 

והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.  
                                                                                     

                                                              

Class: 41 סוג: 41

Production of television, cellphone, Internet and radio 
programmers, serving television programs, 
entertainment by means of television, cellphone, 
Internet and radio, entertainment services by means 
of television, game shows, radio, cellphone and 
Internet, Internet games (not downloadable), services 
related to electronic, Internet and cellphone games; 
organization of competitions, exhibitions, 
performances; film production; production of shows; 
entertainment information; publication of electronic 
newspapers online; all included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, סלולר, אינטרנט ורדיו, הגשה של 
תוכניות טלוויזיה, בידור באמצעות הטלוויזיה, סלולר, אינטרנט 
ורדיו,  שירותי בידור באמצעות טלוויזיה, שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט, משחקי אינטרנט (לא ניתנים להורדה), 
שירותי משחקים אלקטרוניים, אינטרנטיים וסלולריים, ארגון 
תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; הפקת מופעים; 
מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים אלקטרוניים מקוונים; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
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Ownersבעלים

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

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 6971910, 
Israel

כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 6971910, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל
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Trade Mark No. 288490 מספר סימן

Application Date 01/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1312082 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded audio visual recordings, audiotapes, 
videotapes, video discs, compact discs, DVDs; 
protective coverings for laptop computers, tablet 
computers, smart phones, cameras, video cameras, 
camcorders, media players, personal digital 
assistants and mobile phones; headphones, 
earphones, ear buds; sunglasses.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; manuals [handbooks]; manuals for 
instructional purposes; guide books; strategy 
guidebooks for video games; photographic albums; 
photo albums and collectors' albums; instructional 
and teaching material (except apparatus); posters; 
postcards; personal organizers; diaries; pens; 
pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; 
bookmarks; book plates; book covers; notebooks; 
colouring books; note pads; trading cards; books; 
graphic art books; song books; musical score books; 
comic books; magazines; periodicals.
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Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertisement and promotion of 
television services, entertainment, movies, television 
programmes, previews of entertainment, trailers 
relating to entertainment; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods (excluding 
transport thereof), namely audio, video and 
multimedia entertainment content including text, data, 
images, audio, video and audio visual files enabling 
the customers to select, view and purchase; 
preparing and supplying printed and electronic 
catalogues, directories, magazines, newsletters, 
guides, books and bulletins for advertising and 
business information purposes; creating indexes of 
information, sites and other resources available on a 
global communications network; on-line retail store 
services featuring entertainment and educational 
content; talent agency services.

Class: 38 סוג: 38

Communications services, namely, streaming of 
audio visual and multimedia content via the Internet, 
cable networks, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks; transmission and 
delivery of audio visual and multimedia content via 
the Internet, cable networks, wireless networks, 
satellite, or interactive multimedia networks; 
broadcasting services, including broadcast of 
television programmes, data broadcasting services, 
information services relating to broadcasting, music 
broadcasting, news broadcasting, radio broadcasting, 
satellite broadcasting services, podcasting services 
and webcasting services; mobile media services in 
the nature of electronic transmission of entertainment 
media content; video-on-demand transmission 
services; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; news agency 
services, namely providing news feed programs and 
raw footage in the field of news and information; all of 
the afore mentioned services also in interactive High 
Definition (HD) and Ultra High Definition (UHD), and 
in relation to the running of a TV Channel.
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 Owners

Name: TV Entertainment Reality Network B.V.

Address: Hullenbergweg 413, 5th Floor, NL-1101 CS 
Amsterdam Zuidoost, Netherlands

(NL Limited liability company (Beslotenvennootschap or 
B.V.))

Class: 41 סוג: 41

Education in the field of television and multimedia 
entertainment; entertainment; providing of training in 
the field of television and multimedia entertainment; 
sporting and cultural activities; educational services 
in the field of television and multimedia 
entertainment; entertainment services, including 
production of programmes for television, cable 
television, radio, online broadcasting, interactive 
services, multimedia programs, all distributed via 
various platforms across multiple forms of 
transmission media, including via the Internet, 
satellite, electronic communications networks, 
computer networks and wireless communications 
networks and also in interactive High Definition (HD) 
and Ultra High Definition (UHD); production of 
television programs; production of multimedia 
programs; production of audio and/or video 
recordings; film production; publication of magazines; 
providing movies, television shows, movies, and 
multimedia entertainment content, as well as 
information, reviews, and recommendations 
regarding television shows, movies, and multimedia 
entertainment content, also in interactive High 
Definition (HD) and Ultra High Definition (UHD); radio 
entertainment; television entertainment; cinema 
entertainment; theatre entertainment; game shows; 
organizing sporting activities; organization of sports 
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)

Benelux, 02/10/2015, No. 1318118 בנלוקס, 02/10/2015, מספר 1318118

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 288845 מספר סימן

Application Date 01/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1314882 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertisement and promotion of 
television services, entertainment, movies, television 
programmes, previews of entertainment, trailers 
relating to entertainment; the bringing together, for 
the benefit of others of a variety of media products; 
the bringing together of a variety of service providers 
enabling the customers to select, view and purchase 
sound, images, audio visual content; preparing and 
supplying printed and electronic catalogues, 
directories, magazines, newsletters, guides, books 
and bulletins for advertising and business information 
purposes; office functions, namely creating indexes 
of information, sites and other resources available on 
a global communications network; on-line retail store 
services featuring entertainment and educational 
content; talent agency services.

Class: 38 סוג: 38

Communications services, namely, streaming of 
audio visual and multimedia content via the internet, 
cable networks, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks; transmission and 
delivery of audio visual and multimedia content via 
the internet, cable networks, wireless networks, 
satellite, or interactive multimedia networks; 
broadcasting services, including broadcast of 
television programmes, data broadcasting services, 
information services relating to broadcasting, music 
broadcasting, news broadcasting, radio broadcasting, 
satellite broadcasting services, podcasting services 
and webcasting services; mobile media services in 
the nature of electronic transmission of entertainment 
media content; video-on-demand transmission 
services; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; news agency 
services, namely providing news feed programs and 
raw footage in the field of news and information; all of 
the aforementioned services also in interactive high 
definition (hd) quality and ultra high definition (uhd) 
quality.

ט"ו שבט תשע"ח - 88631/01/2018



 Owners

Name: TV Entertainment Reality Network B.V.

Address: Hullenbergweg 413, 5th Floor, NL-1101 CS 
Amsterdam Zuidoost, Netherlands

(NL Limited liability company (Beslotenvennootschap or 
B.V.))

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services,namely 
production of programmes for television, cable 
television, radio, online broadcasting, interactive 
services, multimedia programs, all distributed via 
various platforms across multiple forms of 
transmission media, including via the internet, 
satellite, electronic communications networks, 
computer networks and wireless communications 
networks and also in interactive high definition (hd) 
quality and ultra high definition (uhd) quality; 
production of television programs; production of 
multimedia programs; production of audio and/or 
video recordings; film production; publication of 
magazines; providing facilities for movies, television 
shows, movies; providing multimedia entertainment 
content, as well as information, reviews and 
recommendations regarding television shows, 
movies, and multimedia entertainment content, also 
in interactive high definition (hd) quality and ultra high 
definition (uhd) quality; radio entertainment; television 
entertainment; cinema entertainment; theatre 
entertainment; game shows; organizing sporting 
activities; organization of sports 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)

Benelux, 05/10/2015, No. 1318217 בנלוקס, 05/10/2015, מספר 1318217

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 288993 מספר סימן

Application Date 31/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1315302 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Limited Liability Company «August»

Address: ul. Zvezdnaya 1, building A, RU-196158 Saint-
Petersburg, Russian Federation

(RU Limited Liability 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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, pocket wallets; 
business card cases; purses; vanity cases, not fitted; 
leather straps; rucksacks; handbags; beach bags; 
bags for sports; valises; attaché cases, trunks and 
travelling bags; animal skins, hides; umbrellas, 
parasols and walking sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Trade Mark No. 289072 מספר סימן

Application Date 23/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1316303 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammatory and autoimmune 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
fibrotic diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatic diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for 
treatment and prevention of HIV infection; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory and pulmonary diseases and disorders.

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

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

Ireland, 14/03/2016, No. 2016/00554 אירלנד, 14/03/2016, מספר 2016/00554

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 289101 מספר סימן

Application Date 09/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1316599 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL, Société Anonyme

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics;  make-up 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, 11/08/2016, No. 4293045 צרפת, 11/08/2016, מספר 4293045

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 289137 מספר סימן

Application Date 30/10/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer programs 
(downloadable/recorded computer software) used in 
connection with the provision of financial services; 
computer operating programs, recorded; computer 
hardware and software (recorded and/or 
downloadable) for facilitating and administering 
payment, banking, credit card, debit card, payment 
card, automatic teller machine, stored value, 
electronic funds transfer, electronic payments, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data, cash disbursement, transaction 
authentication, routing, authorization and settlement 
services, fraud detection and control, disaster 
recovery and encryption services; telecommunication 
and electrical apparatus and instruments, namely, 
apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of data including sound and images; 
accounting machines; apparatus for tracking, 
management and analysis of financial accounts via a 
global computer network; computer hardware and 
software, namely, for the development, maintenance 
and use of local and wide area computer networks; 
systems for reading memory cards and systems for 
reading data in memories, namely, integrated circuit 
memories and banking card memories; 
downloadable electronic publications; printing 
apparatus including printing apparatus for data 
processing systems and financial transaction 
systems; encoders and decoders; modems; 
computer hardware and software for facilitating 
payment transactions by electronic means over 
wireless networks, global computer networks and/or 
mobile telecommunications devices; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, 
digital certificates, digital signatures, software for 
secure data storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by individuals, 
banking and financial institutions; computer software 
and hardware that facilitates the identification and 
authentication of near field communication (NFC) 
devices and radio frequency identification (RFID) 
devices; computer hardware and software comprising 
a digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher 
codes and rebates at retailers and to obtain loyalty or 
monetary rewards that can be credited to their 
accounts; downloadable computer programs and 
application software for mobile phones and other 
digital devices comprising a digital wallet that allow 

תוכנות מחשב ותוכניות מחשב (תוכנת מחשב 
להורדה/מוקלטת) לשימוש בקשר לאספקת שירותים פיננסיים; 

תכוניות הפעלת מחשב, מוקלטות; חומרה ותוכנת מחשב 
(מוקלטת ו/או להורדה) לסיוע ולניהול תשלום, בנקאות, כרטיסי 
אשראי, כרטיס חיוב, כרטיס תשלום, כספומט, ערך מצטבר, 
העברה אלקטרונית של כספים, תשלומים אלקטרוניים, עיבוד 
והעברה אלקטרוניים של נתוני תשלום חשבונות, תשלומי 

מזומן, אימות, ניתוב אישור והסדר עסקאות תשלום, שירותי 
גילוי ובקרת הונאה, התאוששות מאסון והצפנה; כלים ומכשירים 
לתקשורת רחק וחשמליים, דהיינו, מכשירי הקלטה, העברה 
ושחזור של נתונים כולל קול ודמויות; מכונות חישוב; מכשירי 
מעקב, ניהול וניתוח דוחות כספיים באמצעות רשת מחשבים 
גלובלית; חומרה ותוכנת מחשב, דהיינו, לפיתוח, תחזוקה 
ושימוש של רשתות תקשורת מקומיות ומרחביות; מערכות 
לקריאת כרטיסי זיכרון ומערכות לקריאת נתונים בזיכרונות, 
דהיינו, זיכרונות של מעגלים משולבים וזיכרונות של כרטיסי 
בנק; פרסומים אלקטרוניים להורדה; מכשירי הדפסה כולל 

מכשירי הדפסה למערכות עיבוד נתונים ולמערכות של עסקאות 
פיננסיות; מקודדים ומפענחים; מודמים; חומרה ותוכנת מחשב 
להקלה על עסקאות תשלום באמצעים אלקטרוניים ברשתות 
אלחוטיות, רשתות מחשבים גלובליות ו/או מכשירי תקשורת 
ניידים; חומרת מחשב ותוכנות הצפנה, מפתחות הצפנה, 
אישורים דיגיטליים, תעודות דיגיטליות, חתימות דיגיטליות, 
תוכנה לאבטחת אחסון נתונים ושליפה והעברה של מידע 

לקוחות חסוי לשימוש על ידי הפרט, מוסדות בנקאים ופיננסיים; 
תוכנה וחומרת מחשב להקלה על זיהוי ואימות של מכשירי 
תקשורת מטווח קצר (אנ. אף.סי.) ומכשירי זיהוי תדר רדיו 

(אר.אפ.אי.די.); חומרה ותוכנת מחשב המכילות ארנק דיגיטלי 
המאחסן מידע על חשבון הלקוח לגישה לקופונים, שוברים, קודי 
שובר והנחות אצל קמעונאים והשגת נאמנות או פרסים כספיים 
הניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם; תוכנות מחשב להורדה 

ותוכנות יישום עבור טלפונים ניידים והתקנים דיגיטליים אחרים 
הכוללים ארנק דיגיטלי המאפשרים למשתמשים לגשת למידע 
להשוואת מחירים, סקירת מוצרים, קישורים אל אתרי רשת 

קמעונאות של אחרים, ומידע על הנחות; תוכנת יישום לשימוש 
בהקשר עם מסופי תשלום ללא מגע במטרה לאפשר לסוחרים 
לקבל עסקאות מסחר ניידות ללא מגע, הצגת אישורי נאמנות 
ללא מגע, ופדיון ללא מגע של קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים 

והצעות מיוחדות; יישום תוכנה המאפשר לסוחרים לספק 
קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות ישירות 
להתקני תקשורת רחק ניידים של צרכנים שנשלחו על ידי 
תקשורות אר.אפ.אי.די או אנ.אפ.סי ללא מגע; תוכנת יישום 
המאפשרת לסוחרים להציב כרזות חכמות במיקומים בתוך 

חנויות קמעונאיות וסיטונאיות אשר צרכנים יכולים להתחבר עם 
התקני תקשורות רחק הניידים שלהם ולגשת לקופונים, הנחות, 
הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות שנשלחו על ידי תקשורות 
אר.אפ.אי.די או אנ.אפ.סי ללא מגע; שבבי מעגל משולב 

לשימוש בטלפונים ניידים והתקני אנ.אפ.סי או אר.אפ.אי.די; 
כרטיסים מקודדים מגנטית וכרטיסים המכילים שבב של מעגל 
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users to access price-comparison information, 
product reviews, links to the retail websites of others, 
and discount information; software application for use 
in connection with contactless payment terminals for 
the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentialsv, and 
contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; software 
application that allows merchants to deliver coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers 
directly to the mobile telecommunications devices of 
consumers delivered by contactless RFID or NFC 
communications; software application that allows 
merchants to deploy smart posters in retail and 
wholesale in-store locations that consumers can tap 
with their mobile telecommunications devices to 
access coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers delivered by contactless RFID or NFC 
communications; integrated circuit chips for use in 
mobile phones and NFC and RFID devices; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip (''smart cards''); security encoded cards; 
cards encoded with security features for 
authentication purposes; cards encoded with security 
features for identification purposes; hologram 
impregnated cards (encoded); charge cards, bank 
cards, credit cards, debit cards, chip cards, stored 
value cards, electronic data carrier cards, payment 
cards and payment cards all encoded; banking cards, 
namely, magnetically encoded banking cards and 
banking cards using magnetic memories and 
integrated circuit memories; payment card readers; 
magnetic coded card readers, electronic data carrier 
card readers, electronic encryption units, computer 
hardware, computer terminals, computer software for 
use in the financial services, banking and 
telecommunications industries; computer software 
designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; computer chips embedded in 
telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment; point of sale 
transaction terminals and computer software for 
transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in the 
financial services, banking and telecommunications 
industries; radio frequency identification devices 
(transponders); electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, 
credit cards, debit cards and payment cards; cash 
dispensing machines; computer peripheral devices 
and electronic goods, namely, calculating machines, 
electronic organizers, electronic notepads, pocket 
planners, mobile telephones, mobile telephone 
handsets, tablet computers, digital readers and 
personal digital assistants (PDAs) and alarms; 
mouse pads; fire-extinguishing apparatus; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

משולב ("כרטיסים חכמים"); כרטיסי בטחון מקודדים; כרטיסים 
המקודדים עם תכונות אבטחה למטרות אימות; כרטיסים 
המקודדים עם תכונות אבטחה למטרות זיהוי; כרטיסים 

מוטבעים עם הולוגרמה (מקודדים); כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, 
כרטיסי אשראי, כרטיסי חובה, כרטיסי שבב, כרטיסי ערך 
מצטבר, כרטיסים נשאי נתונים אלקטרוניים, כרטיסי תשלום 
וכרטיסי תשלום מקודדים כולם; כרטיסי בנק, דהיינו, כרטיסי 
בנק מגנטיים מקודדים וכרטיסי בנק העושים שימוש בזיכרונות 
מגנטיים ובזיכרונות של מעגל משולב; קוראי כרטיסי תשלום; 
קוראי כרטיסים מקודדים מגנטית, קוראי כרטיסים נשאי נתונים 
אלקטרוניים, יחידות הצפנה אלקטרוניות, חומרת מחשב, מסופי 
מחשב, תוכנת מחשב לשימוש בשירותים פיננסיים, בתעשיות 
הבנקאות ותקשורות רחק; תכנת מחשב המתוכננת לאפשר 
לכרטיסים חכמים אינטראקציה עם מסופים וקוראים; שבבי 
מחשב המשובצים בטלפונים והתקני תקשורת אחרים; ציוד 
תקשורת; מסופים לנקודת מכירה של עסקאות ותוכנת מחשב 
להעברה, הצגה ואחסון עסקאות, זיהוי ומידע פיננסי לשימוש 
בשירותים פיננסיים, בתעשיות הבנקאות והתקשורות רחק; 

התקני זיהוי תדר רדיו (טרנספונדרים); התקני אימות 
אלקטרוניים לאישור אימות של כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, 

כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי תשלום; מכונות לחלוקת 
מזומנים; התקנים היקפיים למחשבים וסחורות אלקטרוניות, 

דהיינו, מכונות חישוב, מארגנים אלקטרוניים, פנקסים 
אלקטרוניים, ארגוניות כיס, טלפונים ניידים, שפופרות טלפון 
נייד, מחשבי טאבלט, קוראים דיגיטליים וסייענים אישיים 

דיגיטליים (פי.די.אי) ואזעקות; פדים לעכבר; מכשירי כיבוי אש; 
חלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ט"ו שבט תשע"ח - 89231/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Business advisory services; business investigations; 
commercial information agencies; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
price comparison services; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; marketing 
consulting services; market research services; 
tracking, analyzing, forecasting and reporting 
cardholder purchase behavior; promoting the sale of 
the goods and services of others by means of 
rewards and incentives generated in connection with 
the use of credit, debit and payment cards; business 
administration of loyalty and rewards programs; 
commercial, industrial and business management 
assistance; business appraisals; advisory services for 
business management; marketing studies; statistical 
information (business); preparation of statements of 
accounts; book-keeping; business research; public 
relations; publication of publicity texts; issuing of 
publicity leaflets; retail services provided through 
mobile telecommunications means in connection with 
the provision of credit cards and debit cards; retail 
services provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitized 
information connected with the provision of credit 
cards and debit cards; computer database 
management; promoting concerts and cultural events 
of others, organization of expositions having 
commercial or advertising purposes; advertising for 
transport, travel, hotels, lodging, food and meals, 
sports, entertainment and sightseeing; providing 
information regarding purchase of goods and 
services on-line via the Internet and other computer 
networks; financial records management; 
information, advisory and consultancy services 
related to all the aforesaid services.

שירותי ייעוץ עסקי; חקירות עסקיות; סוכנויות מידע מסחרי; 
הצגת מוצרים על במדיית תקשורת למטרות קמעונאיות; שירותי 
השוואת מחירים; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; 
שירותי היוועצות שיווקית; שירותי חקר שוק; מעקב, ניתוח, 

חיזוי ודיווח התנהגות רכישה של בעלי כרטיס; קידום מכירה של 
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות חיזוקים ותמריצים 
המיוצרים בקשר לשימוש בכרטיסי אשראי, חובה ותשלום; 

ניהול עסקי של תכניות נאמנות ותגמולים; סיוע בניהול מסחרי, 
תעשייתי ועסקי; הערכות עסקיות; שירותי ייעוץ בניהול עסקי; 
מחקרי שיווק; מידע סטטיסטי (עסקים); הכנת הצהרות של 
חשבונות; הנהלת חשבונות; מחקר עסק; יחסי ציבור; פרסום 

של טקסטים פרסומיים; הנפקת עלוני פרסום; שירותי קמעונאות 
המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק ניידים בקשר לאספקה 

של כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; שירותי קמעונאות 
המסופקים בצורה מקוונת, דרך רשתות או אמצעים אלקטרוניים 
אחרים תוך שימוש במידע שעבר דיגיטציה אלקטרונית הקשור 
לאספקה של כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; ניהול מסדי נתוני 
מחשב; קידום קונצרטים ואירועי תרבות של אחרים, ארגון 
תערוכות שיש להם מטרות מסחריות או פרסומיות; פרסום 

להובלה, נסיעות, בתי מלון, לינה, מזון וארוחות, ספורט, בידור 
וסיור באתרי תיירות; אספקת מידע לגבי רכישה של סחורות 
ושירותים באופן מקוון באמצעות האינטרנט ורשתות מחשבים 
אחרות; ניהול רשומות פיננסיות; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ 

הקשורים לכל השירותים כאמור.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 36 סוג: 36

Financial consultancy; financial information; financial 
sponsorship; financial services, namely, banking, 
credit card services, debit card services, charge card 
services, pre-paid card services offered through 
cards with stored value, electronic credit and debit 
transactions, bill payment and presentment services, 
cash disbursement, check verification, check 
cashing, deposit access and automated teller 
machine services, transaction authorization and 
settlement services, transaction reconciliation, cash 
management, consolidated funds settlement, 
consolidated dispute processing, financial information 
with respect to data repository and client profile 
information services, and related switching, gateway, 
settlement/reconciliation, and funds movement 
services in the field of payment cards, electronic 
payment processing services, payment transaction 
authentication and verification services, value 
exchange services, namely, secure electronic cash 
transactions and electronic cash transmissions, over 
public computer networks to facilitate electronic 
commerce, providing financial information, namely 
credit and debit card data and reports, electronic 
funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management services 
for others in the field of consumer credit; 
dissemination of financial information via a global 

ייעוץ פיננסי; מידע פיננסי; חסות פיננסית; שירותי כרטיס 
אשראי, שירותי כרטיס חובה, שירותי כרטיס חיוב, שירותי 

כרטיס משולם מראש המוצעים באמצעות כרטיסים בעלי ערך 
מצטבר, עסקאות אלקטרוניות של אשראי וחיוב, שירותי תשלום 
והצגת חשבונות, החזרת מזומנים, אימות המחאות, פדיית 
המחאות, שירותי גישה להפקדה וכספומט, שירותי הרשאה 
והסדר עסקאות, התאמת עסקאות, ניהול מזומנים, הסדרת 
קרנות מאוחדות, עיבוד מחלוקות מאוחדות, שירותי מידע של 
מחסן נתונים ופרופיל לקוח, ושירותים קשורים של החלפה, 
מעבר, הסדרה/התאמה, ותנועת קרנות בתחום של כרטיסי 

תשלום, שירותי עיבוד תשלום אלקטרוני, שירותי אימות ואישור 
של עסקאות תשלום, שירותי ערך חליפין, דהיינו, הבטחת 

עסקאות מזומן אלקטרונית והעברות מזומן אלקטרוניות, על גבי 
רשתות מחשב ציבוריות על מנת להקל על המסחר האלקטרוני, 
אספקת מידע פיננסי, דהיינו נתונים ודו"חות של כרטיסי אשראי 

וחובה, שירותי העברת קרנות אלקטרונית והמרת מטבע, 
שירותי ניהול הערכות וסיכונים פיננסיים עבור אחרים בתחום 

של אשראי צרכנים; הפצת מידע פיננסי באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית, מידע פיננסי המוגש על ידי מחשב באמצעות 

רשת מחשב של מידע מאובטח ושירותי יעוץ בנוגע לכל 
השירותים הנ"ל; אספקת שירותים פיננסים לתמיכה בשירותי 
קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק ניידים, 
דהיינו, שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; אספקת 
שירותים פיננסים לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים 
באופן מקוון, דרך רשתות אלקטרוניות; ניתוח וייעוץ פיננסי; 
שירותי בנקאות ואשראי; שירותי בנקאות, תשלום, אשראי, 
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computer network, financial information rendered by 
computer by means of a secure information computer 
network and advisory services regarding all of the 
foregoing services; the provision of financial services 
for the support of retail services provided through 
mobile telecommunications means, namely, payment 
services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through electronic networks; 
financial analysis and consultation; banking and 
credit services; banking, payment, credit, debit, 
charge, cash disbursement, stored valued deposit 
access services; cheque verification; processing of 
financial transactions both on-line via a computer 
database or via telecommunications and at point of 
sale; processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines; the 
provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic 
teller machines; financial settlement and financial 
authorization services in connection with the 
processing of financial payment transactions; travel 
insurance services; issuing and redemption of 
travelers cheques and travel vouchers; payer 
authentication services; verification of financial 
information; maintenance of financial records; remote 
payment services; stored value electronic purse 
services, electronic payments services and 
transaction authorization and settlement services; 
provision of debit and credit services by means of 
radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; the 
provision of financial services for the support of retail 
services provided through mobile 
telecommunications means, including payment 
services through wireless devices; processing of 
credit and debit transactions by telephone and 
telecommunication link; the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-
line, through networks or other electronic means 
using electronically digitized information; value 
exchange services, namely, the secure exchange of 
value, including electronic cash, over computer 
networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; on-line 
banking; financial services provided over the 
telephone and by means of a global computer 
network or the Internet; financial services, namely, 
the provision of contactless mobile payments through 
merchants at retail, online and wholesale locations; 
financial services, namely, providing a cloud-based 
digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher 
codes and rebates at retailers and to obtain loyalty or 
monetary rewards that can be credited to their 
accounts via a cash-back system; real estate 
property services; real estate valuations; real estate 
investment management; real estate investment 
services; real estate insurance services; insurance 
for property owners; insurance services relating to 
property; real estate financing; real estate brokerage; 
real estate appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate administration; 
administration of financial affairs relating to real 
estate; provision of real estate loans; financing 
services relating to real estate development; financial 

חיוב, תשלום, תשלומי מזומן, גישה להפקדת ערך צבור; 
שירותי אישור המחאות; עיבוד של עסקאות פיננסיות הן באופן 
מקוון באמצעות מסד נתוני מחשב או באמצעות תקשורות רחק 
ובנקודת מכירה; שירותי עיבוד עבור עסקאות פיננסיות ע"י 
מחזיקי כרטיס באמצעות כספומט; אספקת פרטי יתרה, 

הפקדות ומשיכות כסף למחזיקי כרטיס באמצעות כספומט; 
שירותי הסדרה פיננסיים והרשאה פיננסית הקשורים לעיבוד 

עסקאות תשלום פיננסיות; שירותי ביטוח נסיעות; הנפקת ופדיון 
של המחאות נוסעים ושוברי נסיעה; שירותי וידוא משלם; אימות 

מידע פיננסי; תחזוקת רשומות פיננסיות; שירותי תשלום 
מרחוק; שירותי ארנק אלקטרוני בעל ערך מצטבר, שירותי 

תשלומים אלקטרוניים ושירותי אישור והסדרת עסקה; אספקת 
שירותי חובה ואשראי באמצעים של התקני זיהוי תדר רדיו 

(טרנספונדרים); אספקת שירותי חובה ואשראי באמצעים של 
התקני תקשורת ותקשורת רחק; אספקת שירותים פיננסיים 
לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות 
רחק ניידים, כולל שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; עיבוד 
עסקאות אשראי וחובה על-ידי טלפון או חיבור תקשורת רחק; 

אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי קמעונאות 
המסופקים באופן מקוון, דרך רשתות או אמצעים אלקטרוניים 
אחרים תוך שימוש במידע שעבר דיגיטציה אלקטרונית; שירותי 
החלפת ערך, דהיינו, החלפה בטוחה של ערך, כולל מזומן 

אלקטרוני, על גבי רשתות מחשב הניתנות לגישה באמצעים של 
כרטיסים חכמים; שירותי תשלום חשבונות המסופקים דרך אתר 

האינטרנט; בנקאות מקוונת; שירותים פיננסיים המסופקים 
בטלפון ובאמצעים של רשת מחשב גלובלית או האינטרנט; 
שירותים פיננסיים, דהיינו אספקת תשלומים ניידים ללא מגע 

דרך סוחרים במיקומים קימעונאים, מקוונים וסיטונאים; 
שירותים פיננסיים, דהיינו, ארנק דיגיטלי מבוסס-ענן שמאחסן 
מידע על חשבון לקוח לגישה לקופונים, שוברים, קודי שובר 
והנחות אצל קימונאים ולהשגת נאמנות או פרסים כספיים 
שניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם באמצעות מערכת 

החזרת-מזומן; שירותי רכוש נדל"ן; הערכות שווי הנדל"ן; ניהול 
השקעות נדל"ן; שרותי השקעות נדל"ן; שירותי ביטוח נדל"ן; 
ביטוח לבעלי רכוש; שירותי ביטוח הקשורים לרכוש; מימון 

נדל"ן; תיווך נדל"ן; אומדני נדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן; שמאות 
נדל"ן; אדמיניסטרציית נדל"ן; אדמיניסטרציה של נושאים 
פיננסיים הקשורים לנדל"ן; אספקת הלוואות נדל"ן; שירותי 
מימון הקשורים לפיתוח נדל"ן; שירותי תיווך פיננסיים לנדל"ן; 
שירותי תיווך פיננסיים הקשורים לרכוש ומבני נדל"ן; שירותים 
פיננסיים לרכישת נדל"ן; ארגון הסכמי הלוואות בטוחות לנדל"ן; 
ארגון בעלות משותפת על נדל"ן; ארגון אספקת מימון לקניית 
נדל"ן; סיוע ברכישה ובשמירת זכויות נדל"ן; השקעות הון 
בנדל"ן; שירותי השקעה ברכוש מסחרי; שירותים פיננסיים 
הקשורים לקניית רכוש; שירותים פיננסיים הקשורים למכירת 
רכוש; הערכה פיננסית של רכוש בבעלות מוחלטת; הערכה 
פיננסית של רכוש מוחכר; ארגון השכרת נדל"ן; ארגון חוזי 
החכרת נדל"ן; החכרת רכוש; החכרת רכוש נדל"ן; החכרת 

רכוש בבעלות מוחלטת; שירותי ניהול קניין הקשורים לעסקאות 
ברכוש ממשי; הערכת רכוש; ניהול פורטפוליו של רכוש; ניהול 
רכוש; שירותי ייעוץ הקשורים לבעלות נדל"ן; שירותי ייעוץ 
הקשורים להערכת נדל"ן; שירותי ייעוץ לנדל"ן משותפים; 

שירותי מידע ממוחשבים הקשורים לנדל"ן; שירותי התייעצות 
הקשורים לנדל"ן; אספקת מידע הקשור לרכוש נדל"ן; אספקת 
מידע הקשור לשוק נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים לרכישת 

נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים לבחירת נדל"ן; מימון 
משכנתאות ואיגוח נכס; שירותי יעץ בנוגע לפתרונות תשלום, 
בנקאות, כרטיס אשראי, כרטיס חובה וכרטיס תשלום; שירותי 
מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל השירותים כאמור.                 
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brokerage services for real estate; financial services 
relating to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; arranging of 
loan agreements secured on real estate; arranging of 
shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial 
services relating to the sale of property; financial 
valuation of freehold property; financial valuation of 
leasehold property; arranging letting of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; 
leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; 
computerized information services relating to real 
estate; consultation services relating to real estate; 
provision of information relating to real estate 
property; provision of information relating to the 
property market; research services relating to real 
estate acquisition; research services relating to real 
estate selection; mortgage financing and asset 
securitization; consulting services regarding payment 
solutions, banking, credit card, debit card and 
payment card; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          Class: 38 סוג: 38

Mobile telecommunication services; Internet based 
telecommunication services; data communication 
services; electronic data transmission over a global 
remote data processing network, including the 
Internet; services for the transmission, provision or 
display of information from a computer-stored data 
bank or via the Internet in the field of financial 
services; transmission of data through the use of 
electronic image processing by mobile telephone link; 
electronic mail, message sending and receiving 
services; television, radio and Internet broadcasting 
services; providing multi-user access to a secure 
computerized information network for the transfer 
and dissemination of a range of information in the 
field of financial services; prepaid telephone calling 
card services; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services;  leasing 
access time to a computer database.

שירותי תקשורת רחק ניידים; שירותי תקשורת רחק מבוססי 
אינטרנט; תשדורת אלקטרונית של נתונים על פני רשת עיבוד 
נתונים גלובאלית רחוקה, כולל האינטרנט; שירותים להעברה, 
אספקה או תצוגה של מידע מבנק נתונים המאוחסן במחשב או 

דרך האינטרנט בתחום של שירותים הפיננסיים; תשדורת 
נתונים על ידי שימוש בעיבוד תמונות אלקטרוני ע"י קישור 

טלפוני; דואר אלקטרוני, שירותי משלוח וקבלת הודעות; שירותי 
שידור טלויזיה, רדיו ואינטרנט; אספקת גישה רבת משתמשים 
לרשת מידע ממוחשבת מוגנת להעברה והפצה של טווח מידע 
בתחום של שירותים פיננסיים; כרטיסי חיוג טלפוניים משולמים 
מראש; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל השירותים 

כאמור; השכרת זמן גישה לבסיס נתוני מחשב.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 42 סוג: 42

המרת נתונים או מסמכים פיסיים למדיה אלקטרוניות; שרותי 
יעץ לגבי חומרת ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; שירותי 
תמיכה והתייעצות לניהול מערכות מחשב, בסיסי נתונים 

ויישומים; אספקת שימוש זמני בתוכנות ויישומים שאינם ניתנים 
להורדה לניהול, איתור, הפעלה וביטול אימות ואישורים 

דיגיטליים של התקני תקשורת קצרי טווח (אן.אף.סי); עיצוב, 
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Conversion of data or documents from physical to 
electronic media; computer hardware and software 
consulting services; computer programming; support 
and consultation services for managing computer 
systems, databases and applications; providing 
temporary use of non-downloadable software and 
applications for managing, locating, activating and 
revoking authentication and digital credentials of near 
field communication (NFC) devices; design, 
development, maintenance and update of computer 
hardware and application software for mobile digital 
devices; design, development, maintenance and 
update of downloadable computer programs and 
application software for mobile phones and other 
digital devices that allows users to access coupons, 
vouchers, voucher codes, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; design, 
development, maintenance and update of 
downloadable computer programs and application 
software that allows users to access sales promotion 
offers and obtain monetary rewards that can be 
credited to their accounts via a cash-back system; 
application software provider (ASP) featuring 
software for receiving, transmitting and displaying 
vouchers, coupons, voucher codes, special offers, 
reviews, product information, price comparison 
information, links to websites, and receiving and 
transmitting data for the purchase of goods and 
services; application service provider featuring 
software for providing consumers with information 
regarding discounts, vouchers and special offers for 
the goods and services of others; application service 
provider services concerning social networking 
software; 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; creation of web pages; the design, creation 
and hosting of merchant websites; the designing, 
creation and hosting of bill payment websites; 
computer and Internet related services, namely, 
providing on-line electronic databases via a global 
computer network in the field of identity 
authentication and verification; data encryption and 
decryption of financial information; digital signature 
authentication services for authentication of others, 
namely, data encryption and data integrity; providing 
for others encrypted and digitally signed and 
authenticated data for use in issuance, and validation 
of digital certificates in the field of document 
authentication; digital certificate verification, 
authentication, issuance, distribution and 
management; technical consultation services in the 
fields of computer programming, financial computer 
networks, data processing, secure communications, 
data encryption and decryption and local area 
network security; dissemination of information over a 
global computer network in the fields of computer 
software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks; data processing 
and data verification services; data storage and 
retrieval services; data repository and client profile 
information services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services.

פיתוח, תחזוקה ועדכון של חומרת מחשב ותוכנת יישום עבור 
התקנים דיגיטליים ניידים; עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של 
תוכניות מחשב הניתנות להורדה ותוכנת יישום עבור טלפונים 
ניידים והתקנים דיגיטליים אחרים המאפשרת למשתמשים 

לגשת לקופונים, שוברים, קודי שובר, הוזלות, מידע על השוואת 
מחירים, סקירות מוצרים, קישורים לאתרי רשת קמעונאיים של 
אחרים, ומידע על הנחות; עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של 
תוכניות מחשב הניתנות להורדה ותוכנת יישום המאפשרת 
למשתמשים לגשת להצעות קידום מכירות והשגת פרסים 

כספיים הניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם באמצעות מערכת 
החזרת-מזומן; ספק תוכנת יישום (איי.אס.פי) המציג תוכנה 
לקבלה, העברה והצגה של שוברים, קופונים, קודי שובר, 
הצעות מיוחדות, סקירות, מידע על מוצר, מידע על השוואת 

מחירים, קישורים לאתרי רשת, וקבלת והעברת נתונים לרכישה 
של סחורות ושירותים; ספק שירות יישום המציג תוכנה 
לאספקת מידע לצרכנים בנוגע להנחות, שוברים והצעות 

מיוחדות של הסחורות והשירותים של אחרים; שירותי ספק 
שירות יישום באשר לתוכנת רישות חברתי; עיצוב גרפי 

לההדרה של דפי רשת באינטרנט; מידע הקשור לחומרת או 
תוכנת מחשב המסופק באופן מקוון מרשת מחשבים גלובלית או 
מהאינטרנט; יצירת ותחזוקת אתרי רשת אינטרנט; אירוח אתרי 
רשת אינטרנט של אחרים; יצירת דפי רשת אינטרנט; עיצוב, 
יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט של סוחרים; העיצוב, 
יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט לתשלום חשבונות; 
הצפנה ופענוח של מידע פיננסי; שירותי אימות חתימה 

דיגיטלית לאימות של אחרים, דהיינו, הצפנת נתונים ושלמות 
נתונים; אספקה לאחרים נתונים מוצפנים וחתומים דיגיטלית 

ומאומתים לשימוש בהנפקה, ומתן תוקף של תעודות דיגיטליות 
בתחום של אימות מסמכים; אישור, אימות, הנפקה, הפצה 
וניהול תעודות דיגיטליות; שירותי התייעצות בתחומי תכנות 
מחשב, רשתות מחשב פיננסיות, עיבוד נתונים, תקשורת 
מאובטחת, הצפנה ופענוח נתונים ואבטחת רשת מקומית; 
הפצת מידע על גבי רשת מחשבים גלובלית בתחומי תכנת 
מחשב, חומרת מחשב, רשתות מחשב פיננסיות ורשתות 

מקומיות; שירותי אחסון ואחזור נתונים; שירותי מידע של מאגר 
נתונים ופרופיל לקוח; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל 
השירותים כאמור.                                                             
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 Owners

Name: Mastercard International Incorporated

Address: 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 
10577-2509, 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
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Trade Mark No. 289138 מספר סימן

Application Date 30/10/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer programs 
(downloadable/recorded computer software) used in 
connection with the provision of financial services;  
computer operating programs, recorded; computer 
hardware and software (recorded and/or 
downloadable) for facilitating and administering 
payment, banking, credit card, debit card, payment 
card, automatic teller machine, stored value, 
electronic funds transfer, electronic payments, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data, cash disbursement, transaction 
authentication, routing, authorization and settlement 
services, fraud detection and control, disaster 
recovery and encryption services; telecommunication 
and electrical apparatus and instruments, namely, 
apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of data including sound and images; 
accounting machines; apparatus for tracking, 
management and analysis of financial accounts via a 
global computer network; computer hardware and 
software, namely, for the development, maintenance 
and use of local and wide area computer networks; 
systems for reading memory cards and systems for 
reading data in memories, namely, integrated circuit 
memories and banking card memories; 
downloadable electronic publications; printing 
apparatus including printing apparatus for data 
processing systems and financial transaction 
systems; encoders and decoders; modems; 
computer hardware and software for facilitating 
payment transactions by electronic means over 
wireless networks, global computer networks and/or 
mobile telecommunications devices; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, 
digital certificates, digital signatures, software for 
secure data storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by individuals, 
banking and financial institutions; computer software 
and hardware that facilitates the identification and 
authentication of near field communication (NFC) 
devices and radio frequency identification (RFID) 
devices; computer hardware and software comprising 
a digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher 
codes and rebates at retailers and to obtain loyalty or 
monetary rewards that can be credited to their 
accounts; downloadable computer programs and 
application software for mobile phones and other 
digital devices comprising a digital wallet that allow 
users to access price-comparison information, 
product reviews, links to the retail websites of others, 
and discount information; software application for use 
in connection with contactless payment terminals for 

תוכנות מחשב ותוכניות מחשב (תוכנת מחשב 
להורדה/מוקלטת) לשימוש בקשר לאספקת שירותים פיננסיים; 

תכוניות הפעלת מחשב, מוקלטות; חומרה ותוכנת מחשב 
(מוקלטת ו/או להורדה) לסיוע ולניהול תשלום, בנקאות, כרטיסי 
אשראי, כרטיס חיוב, כרטיס תשלום, כספומט, ערך מצטבר, 
העברה אלקטרונית של כספים, תשלומים אלקטרוניים, עיבוד 
והעברה אלקטרוניים של נתוני תשלום חשבונות, תשלומי 

מזומן, אימות, ניתוב אישור והסדר עסקאות תשלום, שירותי 
גילוי ובקרת הונאה, התאוששות מאסון והצפנה; כלים ומכשירים 
לתקשורת רחק וחשמליים, דהיינו, מכשירי הקלטה, העברה 
ושחזור של נתונים כולל קול ודמויות; מכונות חישוב; מכשירי 
מעקב, ניהול וניתוח דוחות כספיים באמצעות רשת מחשבים 
גלובלית; חומרה ותוכנת מחשב, דהיינו, לפיתוח, תחזוקה 
ושימוש של רשתות תקשורת מקומיות ומרחביות; מערכות 
לקריאת כרטיסי זיכרון ומערכות לקריאת נתונים בזיכרונות, 
דהיינו, זיכרונות של מעגלים משולבים וזיכרונות של כרטיסי 
בנק; פרסומים אלקטרוניים להורדה; מכשירי הדפסה כולל 

מכשירי הדפסה למערכות עיבוד נתונים ולמערכות של עסקאות 
פיננסיות; מקודדים ומפענחים; מודמים; חומרה ותוכנת מחשב 
להקלה על עסקאות תשלום באמצעים אלקטרוניים ברשתות 
אלחוטיות, רשתות מחשבים גלובליות ו/או מכשירי תקשורת 
ניידים; חומרת מחשב ותוכנות הצפנה, מפתחות הצפנה, 
אישורים דיגיטליים, תעודות דיגיטליות, חתימות דיגיטליות, 
תוכנה לאבטחת אחסון נתונים ושליפה והעברה של מידע 

לקוחות חסוי לשימוש על ידי הפרט, מוסדות בנקאים ופיננסיים; 
תוכנה וחומרת מחשב להקלה על זיהוי ואימות של מכשירי 
תקשורת מטווח קצר (אנ. אף.סי.) ומכשירי זיהוי תדר רדיו 

(אר.אפ.אי.די.); חומרה ותוכנת מחשב המכילות ארנק דיגיטלי 
המאחסן מידע על חשבון הלקוח לגישה לקופונים, שוברים, קודי 
שובר והנחות אצל קמעונאים והשגת נאמנות או פרסים כספיים 
הניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם; תוכנות מחשב להורדה 

ותוכנות יישום עבור טלפונים ניידים והתקנים דיגיטליים אחרים 
הכוללים ארנק דיגיטלי המאפשרים למשתמשים לגשת למידע 
להשוואת מחירים, סקירת מוצרים, קישורים אל אתרי רשת 

קמעונאות של אחרים, ומידע על הנחות; תוכנת יישום לשימוש 
בהקשר עם מסופי תשלום ללא מגע במטרה לאפשר לסוחרים 
לקבל עסקאות מסחר ניידות ללא מגע, הצגת אישורי נאמנות 
ללא מגע, ופדיון ללא מגע של קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים 

והצעות מיוחדות; יישום תוכנה המאפשר לסוחרים לספק 
קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות ישירות 
להתקני תקשורת רחק ניידים של צרכנים שנשלחו על ידי 
תקשורות אר.אפ.אי.די או אנ.אפ.סי ללא מגע; תוכנת יישום 
המאפשרת לסוחרים להציב כרזות חכמות במיקומים בתוך 

חנויות קמעונאיות וסיטונאיות אשר צרכנים יכולים להתחבר עם 
התקני תקשורות רחק הניידים שלהם ולגשת לקופונים, הנחות, 
הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות שנשלחו על ידי תקשורות 
אר.אפ.אי.די או אנ.אפ.סי ללא מגע; שבבי מעגל משולב 

לשימוש בטלפונים ניידים והתקני אנ.אפ.סי או אר.אפ.אי.די; 
כרטיסים מקודדים מגנטית וכרטיסים המכילים שבב של מעגל 
משולב ("כרטיסים חכמים"); כרטיסי בטחון מקודדים; כרטיסים 

המקודדים עם תכונות אבטחה למטרות אימות; כרטיסים 
המקודדים עם תכונות אבטחה למטרות זיהוי; כרטיסים 

ט"ו שבט תשע"ח - 89831/01/2018



the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentialsv, and 
contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; software 
application that allows merchants to deliver coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers 
directly to the mobile telecommunications devices of 
consumers delivered by contactless RFID or NFC 
communications; software application that allows 
merchants to deploy smart posters in retail and 
wholesale in-store locations that consumers can tap 
with their mobile telecommunications devices to 
access coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers delivered by contactless RFID or NFC 
communications; integrated circuit chips for use in 
mobile phones and NFC and RFID devices; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip (''smart cards''); security encoded cards; 
cards encoded with security features for 
authentication purposes; cards encoded with security 
features for identification purposes; hologram 
impregnated cards (encoded); charge cards, bank 
cards, credit cards, debit cards, chip cards, stored 
value cards, electronic data carrier cards, payment 
cards and payment cards all encoded; banking cards, 
namely, magnetically encoded banking cards and 
banking cards using magnetic memories and 
integrated circuit memories; payment card readers; 
magnetic coded card readers, electronic data carrier 
card readers, electronic encryption units, computer 
hardware, computer terminals, computer software for 
use in the financial services, banking and 
telecommunications industries; computer software 
designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; computer chips embedded in 
telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment; point of sale 
transaction terminals and computer software for 
transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in the 
financial services, banking and telecommunications 
industries; radio frequency identification devices 
(transponders); electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, 
credit cards, debit cards and payment cards; cash 
dispensing machines; computer peripheral devices 
and electronic goods, namely, calculating machines, 
electronic organizers, electronic notepads, pocket 
planners, mobile telephones, mobile telephone 
handsets, tablet computers, digital readers and 
personal digital assistants (PDAs) and alarms; 
mouse pads; fire-extinguishing apparatus; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

מוטבעים עם הולוגרמה (מקודדים); כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, 
כרטיסי אשראי, כרטיסי חובה, כרטיסי שבב, כרטיסי ערך 
מצטבר, כרטיסים נשאי נתונים אלקטרוניים, כרטיסי תשלום 
וכרטיסי תשלום מקודדים כולם; כרטיסי בנק, דהיינו, כרטיסי 
בנק מגנטיים מקודדים וכרטיסי בנק העושים שימוש בזיכרונות 
מגנטיים ובזיכרונות של מעגל משולב; קוראי כרטיסי תשלום; 
קוראי כרטיסים מקודדים מגנטית, קוראי כרטיסים נשאי נתונים 
אלקטרוניים, יחידות הצפנה אלקטרוניות, חומרת מחשב, מסופי 
מחשב, תוכנת מחשב לשימוש בשירותים פיננסיים, בתעשיות 
הבנקאות ותקשורות רחק; תכנת מחשב המתוכננת לאפשר 
לכרטיסים חכמים אינטראקציה עם מסופים וקוראים; שבבי 
מחשב המשובצים בטלפונים והתקני תקשורת אחרים; ציוד 
תקשורת; מסופים לנקודת מכירה של עסקאות ותוכנת מחשב 
להעברה, הצגה ואחסון עסקאות, זיהוי ומידע פיננסי לשימוש 
בשירותים פיננסיים, בתעשיות הבנקאות והתקשורות רחק; 

התקני זיהוי תדר רדיו (טרנספונדרים); התקני אימות 
אלקטרוניים לאישור אימות של כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, 

כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי תשלום; מכונות לחלוקת 
מזומנים; התקנים היקפיים למחשבים וסחורות אלקטרוניות, 

דהיינו, מכונות חישוב, מארגנים אלקטרוניים, פנקסים 
אלקטרוניים, ארגוניות כיס, טלפונים ניידים, שפופרות טלפון 
נייד, מחשבי טאבלט, קוראים דיגיטליים וסייענים אישיים 

דיגיטליים (פי.די.אי) ואזעקות; פדים לעכבר; מכשירי כיבוי אש; 
חלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל.                                 
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Class: 35 סוג: 35

Business advisory services; business investigations; 
commercial information agencies; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
price comparison services; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; marketing 
consulting services; market research services; 
tracking, analyzing, forecasting and reporting 
cardholder purchase behavior; promoting the sale of 
the goods and services of others by means of 
rewards and incentives generated in connection with 
the use of credit, debit and payment cards; business 
administration of loyalty and rewards programs; 
commercial, industrial and business management 
assistance; business appraisals; advisory services for 
business management; marketing studies; statistical 
information (business); preparation of statements of 
accounts; book-keeping; business research; public 
relations; publication of publicity texts; issuing of 
publicity leaflets; retail services provided through 
mobile telecommunications means in connection with 
the provision of credit cards and debit cards; retail 
services provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitized 
information connected with the provision of credit 
cards and debit cards; computer database 
management; promoting concerts and cultural events 
of others, organization of expositions having 
commercial or advertising purposes; advertising for 
transport, travel, hotels, lodging, food and meals, 
sports, entertainment and sightseeing; providing 
information regarding purchase of goods and 
services on-line via the Internet and other computer 
networks; financial records management; 
information, advisory and consultancy services 
related to all the aforesaid services.

שירותי ייעוץ עסקי; חקירות עסקיות; סוכנויות מידע מסחרי; 
הצגת מוצרים על במדיית תקשורת למטרות קמעונאיות; שירותי 
השוואת מחירים; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; 
שירותי היוועצות שיווקית; שירותי חקר שוק; מעקב, ניתוח, 

חיזוי ודיווח התנהגות רכישה של בעלי כרטיס; קידום מכירה של 
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות חיזוקים ותמריצים 
המיוצרים בקשר לשימוש בכרטיסי אשראי, חובה ותשלום; 

ניהול עסקי של תכניות נאמנות ותגמולים; סיוע בניהול מסחרי, 
תעשייתי ועסקי; הערכות עסקיות; שירותי ייעוץ בניהול עסקי; 
מחקרי שיווק; מידע סטטיסטי (עסקים); הכנת הצהרות של 
חשבונות; הנהלת חשבונות; מחקר עסק; יחסי ציבור; פרסום 

של טקסטים פרסומיים; הנפקת עלוני פרסום; שירותי קמעונאות 
המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק ניידים בקשר לאספקה 

של כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; שירותי קמעונאות 
המסופקים בצורה מקוונת, דרך רשתות או אמצעים אלקטרוניים 
אחרים תוך שימוש במידע שעבר דיגיטציה אלקטרונית הקשור 
לאספקה של כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; ניהול מסדי נתוני 
מחשב; קידום קונצרטים ואירועי תרבות של אחרים, ארגון 
תערוכות שיש להם מטרות מסחריות או פרסומיות; פרסום 

להובלה, נסיעות, בתי מלון, לינה, מזון וארוחות, ספורט, בידור 
וסיור באתרי תיירות; אספקת מידע לגבי רכישה של סחורות 
ושירותים באופן מקוון באמצעות האינטרנט ורשתות מחשבים 
אחרות; ניהול רשומות פיננסיות; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ 

הקשורים לכל השירותים כאמור.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 36 סוג: 36

Financial consultancy; financial information; financial 
sponsorship; financial services, namely, banking, 
credit card services, debit card services, charge card 
services, pre-paid card services offered through 
cards with stored value, electronic credit and debit 
transactions, bill payment and presentment services, 
cash disbursement, check verification, check 
cashing, deposit access and automated teller 
machine services, transaction authorization and 
settlement services, transaction reconciliation, cash 
management, consolidated funds settlement, 
consolidated dispute processing, financial information 
with respect to data repository and client profile 
information services, and related switching, gateway, 
settlement/reconciliation, and funds movement 
services in the field of payment cards, electronic 
payment processing services, payment transaction 
authentication and verification services, value 
exchange services, namely, secure electronic cash 
transactions and electronic cash transmissions, over 
public computer networks to facilitate electronic 
commerce, providing financial information, namely 
credit and debit card data and reports, electronic 
funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management services 
for others in the field of consumer credit; 
dissemination of financial information via a global 

ייעוץ פיננסי; מידע פיננסי; חסות פיננסית; שירותי כרטיס 
אשראי, שירותי כרטיס חובה, שירותי כרטיס חיוב, שירותי 

כרטיס משולם מראש המוצעים באמצעות כרטיסים בעלי ערך 
מצטבר, עסקאות אלקטרוניות של אשראי וחיוב, שירותי תשלום 
והצגת חשבונות, החזרת מזומנים, אימות המחאות, פדיית 
המחאות, שירותי גישה להפקדה וכספומט, שירותי הרשאה 
והסדר עסקאות, התאמת עסקאות, ניהול מזומנים, הסדרת 
קרנות מאוחדות, עיבוד מחלוקות מאוחדות, שירותי מידע של 
מחסן נתונים ופרופיל לקוח, ושירותים קשורים של החלפה, 
מעבר, הסדרה/התאמה, ותנועת קרנות בתחום של כרטיסי 

תשלום, שירותי עיבוד תשלום אלקטרוני, שירותי אימות ואישור 
של עסקאות תשלום, שירותי ערך חליפין, דהיינו, הבטחת 

עסקאות מזומן אלקטרונית והעברות מזומן אלקטרוניות, על גבי 
רשתות מחשב ציבוריות על מנת להקל על המסחר האלקטרוני, 
אספקת מידע פיננסי, דהיינו נתונים ודו"חות של כרטיסי אשראי 

וחובה, שירותי העברת קרנות אלקטרונית והמרת מטבע, 
שירותי ניהול הערכות וסיכונים פיננסיים עבור אחרים בתחום 

של אשראי צרכנים; הפצת מידע פיננסי באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית, מידע פיננסי המוגש על ידי מחשב באמצעות 

רשת מחשב של מידע מאובטח ושירותי יעוץ בנוגע לכל 
השירותים הנ"ל; אספקת שירותים פיננסים לתמיכה בשירותי 
קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק ניידים, 
דהיינו, שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; אספקת 
שירותים פיננסים לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים 
באופן מקוון, דרך רשתות אלקטרוניות; ניתוח וייעוץ פיננסי; 
שירותי בנקאות ואשראי; שירותי בנקאות, תשלום, אשראי, 
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computer network, financial information rendered by 
computer by means of a secure information computer 
network and advisory services regarding all of the 
foregoing services; the provision of financial services 
for the support of retail services provided through 
mobile telecommunications means, namely, payment 
services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through electronic networks; 
financial analysis and consultation; banking and 
credit services; banking, payment, credit, debit, 
charge, cash disbursement, stored valued deposit 
access services; cheque verification; processing of 
financial transactions both on-line via a computer 
database or via telecommunications and at point of 
sale; processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines; the 
provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic 
teller machines; financial settlement and financial 
authorization services in connection with the 
processing of financial payment transactions; travel 
insurance services; issuing and redemption of 
travelers cheques and travel vouchers; payer 
authentication services; verification of financial 
information; maintenance of financial records; remote 
payment services; stored value electronic purse 
services, electronic payments services and 
transaction authorization and settlement services; 
provision of debit and credit services by means of 
radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; the 
provision of financial services for the support of retail 
services provided through mobile 
telecommunications means, including payment 
services through wireless devices; processing of 
credit and debit transactions by telephone and 
telecommunication link; the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-
line, through networks or other electronic means 
using electronically digitized information; value 
exchange services, namely, the secure exchange of 
value, including electronic cash, over computer 
networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; on-line 
banking; financial services provided over the 
telephone and by means of a global computer 
network or the Internet; financial services, namely, 
the provision of contactless mobile payments through 
merchants at retail, online and wholesale locations; 
financial services, namely, providing a cloud-based 
digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher 
codes and rebates at retailers and to obtain loyalty or 
monetary rewards that can be credited to their 
accounts via a cash-back system; real estate 
property services; real estate valuations; real estate 
investment management; real estate investment 
services; real estate insurance services; insurance 
for property owners; insurance services relating to 
property; real estate financing; real estate brokerage; 
real estate appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate administration; 
administration of financial affairs relating to real 
estate; provision of real estate loans; financing 
services relating to real estate development; financial 

חיוב, תשלום, תשלומי מזומן, גישה להפקדת ערך צבור; 
שירותי אישור המחאות; עיבוד של עסקאות פיננסיות הן באופן 
מקוון באמצעות מסד נתוני מחשב או באמצעות תקשורות רחק 
ובנקודת מכירה; שירותי עיבוד עבור עסקאות פיננסיות ע"י 
מחזיקי כרטיס באמצעות כספומט; אספקת פרטי יתרה, 

הפקדות ומשיכות כסף למחזיקי כרטיס באמצעות כספומט; 
שירותי הסדרה פיננסיים והרשאה פיננסית הקשורים לעיבוד 

עסקאות תשלום פיננסיות; שירותי ביטוח נסיעות; הנפקת ופדיון 
של המחאות נוסעים ושוברי נסיעה; שירותי וידוא משלם; אימות 

מידע פיננסי; תחזוקת רשומות פיננסיות; שירותי תשלום 
מרחוק; שירותי ארנק אלקטרוני בעל ערך מצטבר, שירותי 

תשלומים אלקטרוניים ושירותי אישור והסדרת עסקה; אספקת 
שירותי חובה ואשראי באמצעים של התקני זיהוי תדר רדיו 

(טרנספונדרים); אספקת שירותי חובה ואשראי באמצעים של 
התקני תקשורת ותקשורת רחק; אספקת שירותים פיננסיים 
לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות 
רחק ניידים, כולל שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; עיבוד 
עסקאות אשראי וחובה על-ידי טלפון או חיבור תקשורת רחק; 

אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי קמעונאות 
המסופקים באופן מקוון, דרך רשתות או אמצעים אלקטרוניים 
אחרים תוך שימוש במידע שעבר דיגיטציה אלקטרונית; שירותי 
החלפת ערך, דהיינו, החלפה בטוחה של ערך, כולל מזומן 

אלקטרוני, על גבי רשתות מחשב הניתנות לגישה באמצעים של 
כרטיסים חכמים; שירותי תשלום חשבונות המסופקים דרך אתר 

האינטרנט; בנקאות מקוונת; שירותים פיננסיים המסופקים 
בטלפון ובאמצעים של רשת מחשב גלובלית או האינטרנט; 
שירותים פיננסיים, דהיינו אספקת תשלומים ניידים ללא מגע 

דרך סוחרים במיקומים קימעונאים, מקוונים וסיטונאים; 
שירותים פיננסיים, דהיינו, ארנק דיגיטלי מבוסס-ענן שמאחסן 
מידע על חשבון לקוח לגישה לקופונים, שוברים, קודי שובר 
והנחות אצל קימונאים ולהשגת נאמנות או פרסים כספיים 
שניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם באמצעות מערכת 

החזרת-מזומן; שירותי רכוש נדל"ן; הערכות שווי הנדל"ן; ניהול 
השקעות נדל"ן; שרותי השקעות נדל"ן; שירותי ביטוח נדל"ן; 
ביטוח לבעלי רכוש; שירותי ביטוח הקשורים לרכוש; מימון 

נדל"ן; תיווך נדל"ן; אומדני נדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן; שמאות 
נדל"ן; אדמיניסטרציית נדל"ן; אדמיניסטרציה של נושאים 
פיננסיים הקשורים לנדל"ן; אספקת הלוואות נדל"ן; שירותי 
מימון הקשורים לפיתוח נדל"ן; שירותי תיווך פיננסיים לנדל"ן; 
שירותי תיווך פיננסיים הקשורים לרכוש ומבני נדל"ן; שירותים 
פיננסיים לרכישת נדל"ן; ארגון הסכמי הלוואות בטוחות לנדל"ן; 
ארגון בעלות משותפת על נדל"ן; ארגון אספקת מימון לקניית 
נדל"ן; סיוע ברכישה ובשמירת זכויות נדל"ן; השקעות הון 
בנדל"ן; שירותי השקעה ברכוש מסחרי; שירותים פיננסיים 
הקשורים לקניית רכוש; שירותים פיננסיים הקשורים למכירת 
רכוש; הערכה פיננסית של רכוש בבעלות מוחלטת; הערכה 
פיננסית של רכוש מוחכר; ארגון השכרת נדל"ן; ארגון חוזי 
החכרת נדל"ן; החכרת רכוש; החכרת רכוש נדל"ן; החכרת 

רכוש בבעלות מוחלטת; שירותי ניהול קניין הקשורים לעסקאות 
ברכוש ממשי; הערכת רכוש; ניהול פורטפוליו של רכוש; ניהול 
רכוש; שירותי ייעוץ הקשורים לבעלות נדל"ן; שירותי ייעוץ 
הקשורים להערכת נדל"ן; שירותי ייעוץ לנדל"ן משותפים; 

שירותי מידע ממוחשבים הקשורים לנדל"ן; שירותי התייעצות 
הקשורים לנדל"ן; אספקת מידע הקשור לרכוש נדל"ן; אספקת 
מידע הקשור לשוק נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים לרכישת 

נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים לבחירת נדל"ן; מימון 
משכנתאות ואיגוח נכס; שירותי יעץ בנוגע לפתרונות תשלום, 
בנקאות, כרטיס אשראי, כרטיס חובה וכרטיס תשלום; שירותי 
מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל השירותים כאמור.                 
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brokerage services for real estate; financial services 
relating to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; arranging of 
loan agreements secured on real estate; arranging of 
shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial 
services relating to the sale of property; financial 
valuation of freehold property; financial valuation of 
leasehold property; arranging letting of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; 
leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; 
computerized information services relating to real 
estate; consultation services relating to real estate; 
provision of information relating to real estate 
property; provision of information relating to the 
property market; research services relating to real 
estate acquisition; research services relating to real 
estate selection; mortgage financing and asset 
securitization; consulting services regarding payment 
solutions, banking, credit card, debit card and 
payment card; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          Class: 38 סוג: 38

Mobile telecommunication services; Internet based 
telecommunication services; data communication 
services; electronic data transmission over a global 
remote data processing network, including the 
Internet; services for the transmission, provision or 
display of information from a computer-stored data 
bank or via the Internet in the field of financial 
services; transmission of data through the use of 
electronic image processing by mobile telephone link; 
electronic mail, message sending and receiving 
services; television, radio and Internet broadcasting 
services; providing multi-user access to a secure 
computerized information network for the transfer 
and dissemination of a range of information in the 
field of financial services; prepaid telephone calling 
card services; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services;  leasing 
access time to a computer database. 

שירותי תקשורת רחק ניידים; שירותי תקשורת רחק מבוססי 
אינטרנט; תשדורת אלקטרונית של נתונים על פני רשת עיבוד 
נתונים גלובאלית רחוקה, כולל האינטרנט; שירותים להעברה, 
אספקה או תצוגה של מידע מבנק נתונים המאוחסן במחשב או 

דרך האינטרנט בתחום של שירותים הפיננסיים; תשדורת 
נתונים על ידי שימוש בעיבוד תמונות אלקטרוני ע"י קישור 

טלפוני; דואר אלקטרוני, שירותי משלוח וקבלת הודעות; שירותי 
שידור טלויזיה, רדיו ואינטרנט; אספקת גישה רבת משתמשים 
לרשת מידע ממוחשבת מוגנת להעברה והפצה של טווח מידע 
בתחום של שירותים פיננסיים; כרטיסי חיוג טלפוניים משולמים 
מראש; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל השירותים 

כאמור; השכרת זמן גישה לבסיס נתוני מחשב.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 42 סוג: 42

המרת נתונים או מסמכים פיסיים למדיה אלקטרוניות; שרותי 
יעץ לגבי חומרת ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; שירותי 
תמיכה והתייעצות לניהול מערכות מחשב, בסיסי נתונים 

ויישומים; אספקת שימוש זמני בתוכנות ויישומים שאינם ניתנים 
להורדה לניהול, איתור, הפעלה וביטול אימות ואישורים 

דיגיטליים של התקני תקשורת קצרי טווח (אן.אף.סי); עיצוב, 
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Conversion of data or documents from physical to 
electronic media; computer hardware and software 
consulting services; computer programming; support 
and consultation services for managing computer 
systems, databases and applications; providing 
temporary use of non-downloadable software and 
applications for managing, locating, activating and 
revoking authentication and digital credentials of near 
field communication (NFC) devices; design, 
development, maintenance and update of computer 
hardware and application software for mobile digital 
devices; design, development, maintenance and 
update of downloadable computer programs and 
application software for mobile phones and other 
digital devices that allows users to access coupons, 
vouchers, voucher codes, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; design, 
development, maintenance and update of 
downloadable computer programs and application 
software that allows users to access sales promotion 
offers and obtain monetary rewards that can be 
credited to their accounts via a cash-back system; 
application software provider (ASP) featuring 
software for receiving, transmitting and displaying 
vouchers, coupons, voucher codes, special offers, 
reviews, product information, price comparison 
information, links to websites, and receiving and 
transmitting data for the purchase of goods and 
services; application service provider featuring 
software for providing consumers with information 
regarding discounts, vouchers and special offers for 
the goods and services of others; application service 
provider services concerning social networking 
software; 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; creation of web pages; the design, creation 
and hosting of merchant websites; the designing, 
creation and hosting of bill payment websites; 
computer and Internet related services, namely, 
providing on-line electronic databases via a global 
computer network in the field of identity 
authentication and verification; data encryption and 
decryption of financial information; digital signature 
authentication services for authentication of others, 
namely, data encryption and data integrity; providing 
for others encrypted and digitally signed and 
authenticated data for use in issuance, and validation 
of digital certificates in the field of document 
authentication; digital certificate verification, 
authentication, issuance, distribution and 
management; technical consultation services in the 
fields of computer programming, financial computer 
networks, data processing, secure communications, 
data encryption and decryption and local area 
network security; dissemination of information over a 
global computer network in the fields of computer 
software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks; data processing 
and data verification services; data storage and 
retrieval services; data repository and client profile 
information services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services.

פיתוח, תחזוקה ועדכון של חומרת מחשב ותוכנת יישום עבור 
התקנים דיגיטליים ניידים; עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של 
תוכניות מחשב הניתנות להורדה ותוכנת יישום עבור טלפונים 
ניידים והתקנים דיגיטליים אחרים המאפשרת למשתמשים 

לגשת לקופונים, שוברים, קודי שובר, הוזלות, מידע על השוואת 
מחירים, סקירות מוצרים, קישורים לאתרי רשת קמעונאיים של 
אחרים, ומידע על הנחות; עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של 
תוכניות מחשב הניתנות להורדה ותוכנת יישום המאפשרת 
למשתמשים לגשת להצעות קידום מכירות והשגת פרסים 

כספיים הניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם באמצעות מערכת 
החזרת-מזומן; ספק תוכנת יישום (איי.אס.פי) המציג תוכנה 
לקבלה, העברה והצגה של שוברים, קופונים, קודי שובר, 
הצעות מיוחדות, סקירות, מידע על מוצר, מידע על השוואת 

מחירים, קישורים לאתרי רשת, וקבלת והעברת נתונים לרכישה 
של סחורות ושירותים; ספק שירות יישום המציג תוכנה 
לאספקת מידע לצרכנים בנוגע להנחות, שוברים והצעות 

מיוחדות של הסחורות והשירותים של אחרים; שירותי ספק 
שירות יישום באשר לתוכנת רישות חברתי; עיצוב גרפי 

לההדרה של דפי רשת באינטרנט; מידע הקשור לחומרת או 
תוכנת מחשב המסופק באופן מקוון מרשת מחשבים גלובלית או 
מהאינטרנט; יצירת ותחזוקת אתרי רשת אינטרנט; אירוח אתרי 
רשת אינטרנט של אחרים; יצירת דפי רשת אינטרנט; עיצוב, 
יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט של סוחרים; העיצוב, 
יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט לתשלום חשבונות; 
הצפנה ופענוח של מידע פיננסי; שירותי אימות חתימה 

דיגיטלית לאימות של אחרים, דהיינו, הצפנת נתונים ושלמות 
נתונים; אספקה לאחרים נתונים מוצפנים וחתומים דיגיטלית 

ומאומתים לשימוש בהנפקה, ומתן תוקף של תעודות דיגיטליות 
בתחום של אימות מסמכים; אישור, אימות, הנפקה, הפצה 
וניהול תעודות דיגיטליות; שירותי התייעצות בתחומי תכנות 
מחשב, רשתות מחשב פיננסיות, עיבוד נתונים, תקשורת 
מאובטחת, הצפנה ופענוח נתונים ואבטחת רשת מקומית; 
הפצת מידע על גבי רשת מחשבים גלובלית בתחומי תכנת 
מחשב, חומרת מחשב, רשתות מחשב פיננסיות ורשתות 

מקומיות; שירותי אחסון ואחזור נתונים; שירותי מידע של מאגר 
נתונים ופרופיל לקוח;  שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל 
השירותים כאמור.                                                             
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 Owners

Name: Mastercard International Incorporated

Address: 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 
10577-2509, 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
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Trade Mark No. 289140 מספר סימן

Application Date 30/10/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer programs 
(downloadable/recorded computer software) used in 
connection with the provision of financial services; 
computer operating programs, recorded; computer 
hardware and software (recorded and/or 
downloadable) for facilitating and administering 
payment, banking, credit card, debit card, payment 
card, automatic teller machine, stored value, 
electronic funds transfer, electronic payments, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data, cash disbursement, transaction 
authentication, routing, authorization and settlement 
services, fraud detection and control, disaster 
recovery and encryption services; telecommunication 
and electrical apparatus and instruments, namely, 
apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of data including sound and images; 
accounting machines; apparatus for tracking, 
management and analysis of financial accounts via a 
global computer network; computer hardware and 
software, namely, for the development, maintenance 
and use of local and wide area computer networks; 
systems for reading memory cards and systems for 
reading data in memories, namely, integrated circuit 
memories and banking card memories; 
downloadable electronic publications; printing 
apparatus including printing apparatus for data 
processing systems and financial transaction 
systems; encoders and decoders; modems; 
computer hardware and software for facilitating 
payment transactions by electronic means over 
wireless networks, global computer networks and/or 
mobile telecommunications devices; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, 
digital certificates, digital signatures, software for 
secure data storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by individuals, 
banking and financial institutions; computer software 
and hardware that facilitates the identification and 
authentication of near field communication (NFC) 
devices and radio frequency identification (RFID) 
devices; computer hardware and software comprising 
a digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher 
codes and rebates at retailers and to obtain loyalty or 
monetary rewards that can be credited to their 
accounts; downloadable computer programs and 
application software for mobile phones and other 
digital devices comprising a digital wallet that allow 

תוכנות מחשב ותוכניות מחשב (תוכנת מחשב 
להורדה/מוקלטת) לשימוש בקשר לאספקת שירותים פיננסיים; 

תכוניות הפעלת מחשב, מוקלטות; חומרה ותוכנת מחשב 
(מוקלטת ו/או להורדה) לסיוע ולניהול תשלום, בנקאות, כרטיסי 
אשראי, כרטיס חיוב, כרטיס תשלום, כספומט, ערך מצטבר, 
העברה אלקטרונית של כספים, תשלומים אלקטרוניים, עיבוד 
והעברה אלקטרוניים של נתוני תשלום חשבונות, תשלומי 

מזומן, אימות, ניתוב אישור והסדר עסקאות תשלום, שירותי 
גילוי ובקרת הונאה, התאוששות מאסון והצפנה; כלים ומכשירים 
לתקשורת רחק וחשמליים, דהיינו, מכשירי הקלטה, העברה 
ושחזור של נתונים כולל קול ודמויות; מכונות חישוב; מכשירי 
מעקב, ניהול וניתוח דוחות כספיים באמצעות רשת מחשבים 
גלובלית; חומרה ותוכנת מחשב, דהיינו, לפיתוח, תחזוקה 
ושימוש של רשתות תקשורת מקומיות ומרחביות; מערכות 
לקריאת כרטיסי זיכרון ומערכות לקריאת נתונים בזיכרונות, 
דהיינו, זיכרונות של מעגלים משולבים וזיכרונות של כרטיסי 
בנק; פרסומים אלקטרוניים להורדה; מכשירי הדפסה כולל 

מכשירי הדפסה למערכות עיבוד נתונים ולמערכות של עסקאות 
פיננסיות; מקודדים ומפענחים; מודמים; חומרה ותוכנת מחשב 
להקלה על עסקאות תשלום באמצעים אלקטרוניים ברשתות 
אלחוטיות, רשתות מחשבים גלובליות ו/או מכשירי תקשורת 
ניידים; חומרת מחשב ותוכנות הצפנה, מפתחות הצפנה, 
אישורים דיגיטליים, תעודות דיגיטליות, חתימות דיגיטליות, 
תוכנה לאבטחת אחסון נתונים ושליפה והעברה של מידע 

לקוחות חסוי לשימוש על ידי הפרט, מוסדות בנקאים ופיננסיים; 
תוכנה וחומרת מחשב להקלה על זיהוי ואימות של מכשירי 
תקשורת מטווח קצר (אנ. אף.סי.) ומכשירי זיהוי תדר רדיו 

(אר.אפ.אי.די.); חומרה ותוכנת מחשב המכילות ארנק דיגיטלי 
המאחסן מידע על חשבון הלקוח לגישה לקופונים, שוברים, קודי 
שובר והנחות אצל קמעונאים והשגת נאמנות או פרסים כספיים 
הניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם; תוכנות מחשב להורדה 

ותוכנות יישום עבור טלפונים ניידים והתקנים דיגיטליים אחרים 
הכוללים ארנק דיגיטלי המאפשרים למשתמשים לגשת למידע 
להשוואת מחירים, סקירת מוצרים, קישורים אל אתרי רשת 

קמעונאות של אחרים, ומידע על הנחות; תוכנת יישום לשימוש 
בהקשר עם מסופי תשלום ללא מגע במטרה לאפשר לסוחרים 
לקבל עסקאות מסחר ניידות ללא מגע, הצגת אישורי נאמנות 
ללא מגע, ופדיון ללא מגע של קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים 

והצעות מיוחדות; יישום תוכנה המאפשר לסוחרים לספק 
קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות ישירות 
להתקני תקשורת רחק ניידים של צרכנים שנשלחו על ידי 
תקשורות אר.אפ.אי.די או אנ.אפ.סי ללא מגע; תוכנת יישום 
המאפשרת לסוחרים להציב כרזות חכמות במיקומים בתוך 

חנויות קמעונאיות וסיטונאיות אשר צרכנים יכולים להתחבר עם 
התקני תקשורות רחק הניידים שלהם ולגשת לקופונים, הנחות, 
הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות שנשלחו על ידי תקשורות 
אר.אפ.אי.די או אנ.אפ.סי ללא מגע; שבבי מעגל משולב 

לשימוש בטלפונים ניידים והתקני אנ.אפ.סי או אר.אפ.אי.די; 
כרטיסים מקודדים מגנטית וכרטיסים המכילים שבב של מעגל 
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users to access price-comparison information, 
product reviews, links to the retail websites of others, 
and discount information; software application for use 
in connection with contactless payment terminals for 
the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentialsv, and 
contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; software 
application that allows merchants to deliver coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers 
directly to the mobile telecommunications devices of 
consumers delivered by contactless RFID or NFC 
communications; software application that allows 
merchants to deploy smart posters in retail and 
wholesale in-store locations that consumers can tap 
with their mobile telecommunications devices to 
access coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers delivered by contactless RFID or NFC 
communications; integrated circuit chips for use in 
mobile phones and NFC and RFID devices; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip (''smart cards''); security encoded cards; 
cards encoded with security features for 
authentication purposes; cards encoded with security 
features for identification purposes; hologram 
impregnated cards (encoded); charge cards, bank 
cards, credit cards, debit cards, chip cards, stored 
value cards, electronic data carrier cards, payment 
cards and payment cards all encoded; banking cards, 
namely, magnetically encoded banking cards and 
banking cards using magnetic memories and 
integrated circuit memories; payment card readers; 
magnetic coded card readers, electronic data carrier 
card readers, electronic encryption units, computer 
hardware, computer terminals, computer software for 
use in the financial services, banking and 
telecommunications industries; computer software 
designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; computer chips embedded in 
telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment; point of sale 
transaction terminals and computer software for 
transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information for use in the 
financial services, banking and telecommunications 
industries; radio frequency identification devices 
(transponders); electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, bank cards, 
credit cards, debit cards and payment cards; cash 
dispensing machines; computer peripheral devices 
and electronic goods, namely, calculating machines, 
electronic organizers, electronic notepads, pocket 
planners, mobile telephones, mobile telephone 
handsets, tablet computers, digital readers and 
personal digital assistants (PDAs) and alarms; 
mouse pads; fire-extinguishing apparatus; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

משולב ("כרטיסים חכמים"); כרטיסי בטחון מקודדים; כרטיסים 
המקודדים עם תכונות אבטחה למטרות אימות; כרטיסים 
המקודדים עם תכונות אבטחה למטרות זיהוי; כרטיסים 

מוטבעים עם הולוגרמה (מקודדים); כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, 
כרטיסי אשראי, כרטיסי חובה, כרטיסי שבב, כרטיסי ערך 
מצטבר, כרטיסים נשאי נתונים אלקטרוניים, כרטיסי תשלום 
וכרטיסי תשלום מקודדים כולם; כרטיסי בנק, דהיינו, כרטיסי 
בנק מגנטיים מקודדים וכרטיסי בנק העושים שימוש בזיכרונות 
מגנטיים ובזיכרונות של מעגל משולב; קוראי כרטיסי תשלום; 
קוראי כרטיסים מקודדים מגנטית, קוראי כרטיסים נשאי נתונים 
אלקטרוניים, יחידות הצפנה אלקטרוניות, חומרת מחשב, מסופי 
מחשב, תוכנת מחשב לשימוש בשירותים פיננסיים, בתעשיות 
הבנקאות ותקשורות רחק; תכנת מחשב המתוכננת לאפשר 
לכרטיסים חכמים אינטראקציה עם מסופים וקוראים; שבבי 
מחשב המשובצים בטלפונים והתקני תקשורת אחרים; ציוד 
תקשורת; מסופים לנקודת מכירה של עסקאות ותוכנת מחשב 
להעברה, הצגה ואחסון עסקאות, זיהוי ומידע פיננסי לשימוש 
בשירותים פיננסיים, בתעשיות הבנקאות והתקשורות רחק; 

התקני זיהוי תדר רדיו (טרנספונדרים); התקני אימות 
אלקטרוניים לאישור אימות של כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, 

כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי תשלום; מכונות לחלוקת 
מזומנים; התקנים היקפיים למחשבים וסחורות אלקטרוניות, 

דהיינו, מכונות חישוב, מארגנים אלקטרוניים, פנקסים 
אלקטרוניים, ארגוניות כיס, טלפונים ניידים, שפופרות טלפון 
נייד, מחשבי טאבלט, קוראים דיגיטליים וסייענים אישיים 

דיגיטליים (פי.די.אי) ואזעקות; פדים לעכבר; מכשירי כיבוי אש; 
חלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל.                                 
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Class: 35 סוג: 35

Business advisory services; business investigations; 
commercial information agencies; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
price comparison services; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; marketing 
consulting services; market research services; 
tracking, analyzing, forecasting and reporting 
cardholder purchase behavior; promoting the sale of 
the goods and services of others by means of 
rewards and incentives generated in connection with 
the use of credit, debit and payment cards; business 
administration of loyalty and rewards programs; 
commercial, industrial and business management 
assistance; business appraisals; advisory services for 
business management; marketing studies; statistical 
information (business); preparation of statements of 
accounts; book-keeping; business research; public 
relations; publication of publicity texts; issuing of 
publicity leaflets; retail services provided through 
mobile telecommunications means in connection with 
the provision of credit cards and debit cards; retail 
services provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitized 
information connected with the provision of credit 
cards and debit cards; computer database 
management; promoting concerts and cultural events 
of others, organization of expositions having 
commercial or advertising purposes; advertising for 
transport, travel, hotels, lodging, food and meals, 
sports, entertainment and sightseeing; providing 
information regarding purchase of goods and 
services on-line via the Internet and other computer 
networks; financial records management; 
information, advisory and consultancy services 
related to all the aforesaid services.

שירותי ייעוץ עסקי; חקירות עסקיות; סוכנויות מידע מסחרי; 
הצגת מוצרים על במדיית תקשורת למטרות קמעונאיות; שירותי 
השוואת מחירים; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסום; 
שירותי היוועצות שיווקית; שירותי חקר שוק; מעקב, ניתוח, 

חיזוי ודיווח התנהגות רכישה של בעלי כרטיס; קידום מכירה של 
סחורות ושירותים של אחרים באמצעות חיזוקים ותמריצים 
המיוצרים בקשר לשימוש בכרטיסי אשראי, חובה ותשלום; 

ניהול עסקי של תכניות נאמנות ותגמולים; סיוע בניהול מסחרי, 
תעשייתי ועסקי; הערכות עסקיות; שירותי ייעוץ בניהול עסקי; 
מחקרי שיווק; מידע סטטיסטי (עסקים); הכנת הצהרות של 
חשבונות; הנהלת חשבונות; מחקר עסק; יחסי ציבור; פרסום 

של טקסטים פרסומיים; הנפקת עלוני פרסום; שירותי קמעונאות 
המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק ניידים בקשר לאספקה 

של כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; שירותי קמעונאות 
המסופקים בצורה מקוונת, דרך רשתות או אמצעים אלקטרוניים 
אחרים תוך שימוש במידע שעבר דיגיטציה אלקטרונית הקשור 
לאספקה של כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; ניהול מסדי נתוני 
מחשב; קידום קונצרטים ואירועי תרבות של אחרים, ארגון 
תערוכות שיש להם מטרות מסחריות או פרסומיות; פרסום 

להובלה, נסיעות, בתי מלון, לינה, מזון וארוחות, ספורט, בידור 
וסיור באתרי תיירות; אספקת מידע לגבי רכישה של סחורות 
ושירותים באופן מקוון באמצעות האינטרנט ורשתות מחשבים 
אחרות; ניהול רשומות פיננסיות; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ 

הקשורים לכל השירותים כאמור.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 36 סוג: 36

Financial consultancy; financial information; financial 
sponsorship; financial services, namely, banking, 
credit card services, debit card services, charge card 
services, pre-paid card services offered through 
cards with stored value, electronic credit and debit 
transactions, bill payment and presentment services, 
cash disbursement, check verification, check 
cashing, deposit access and automated teller 
machine services, transaction authorization and 
settlement services, transaction reconciliation, cash 
management, consolidated funds settlement, 
consolidated dispute processing, financial information 
with respect to data repository and client profile 
information services, and related switching, gateway, 
settlement/reconciliation, and funds movement 
services in the field of payment cards, electronic 
payment processing services, payment transaction 
authentication and verification services, value 
exchange services, namely, secure electronic cash 
transactions and electronic cash transmissions, over 
public computer networks to facilitate electronic 
commerce, providing financial information, namely 
credit and debit card data and reports, electronic 
funds transfer and currency exchange services, 
financial assessment and risk management services 
for others in the field of consumer credit; 
dissemination of financial information via a global 

ייעוץ פיננסי; מידע פיננסי; חסות פיננסית; שירותי כרטיס 
אשראי, שירותי כרטיס חובה, שירותי כרטיס חיוב, שירותי 

כרטיס משולם מראש המוצעים באמצעות כרטיסים בעלי ערך 
מצטבר, עסקאות אלקטרוניות של אשראי וחיוב, שירותי תשלום 
והצגת חשבונות, החזרת מזומנים, אימות המחאות, פדיית 
המחאות, שירותי גישה להפקדה וכספומט, שירותי הרשאה 
והסדר עסקאות, התאמת עסקאות, ניהול מזומנים, הסדרת 
קרנות מאוחדות, עיבוד מחלוקות מאוחדות, שירותי מידע של 
מחסן נתונים ופרופיל לקוח, ושירותים קשורים של החלפה, 
מעבר, הסדרה/התאמה, ותנועת קרנות בתחום של כרטיסי 

תשלום, שירותי עיבוד תשלום אלקטרוני, שירותי אימות ואישור 
של עסקאות תשלום, שירותי ערך חליפין, דהיינו, הבטחת 

עסקאות מזומן אלקטרונית והעברות מזומן אלקטרוניות, על גבי 
רשתות מחשב ציבוריות על מנת להקל על המסחר האלקטרוני, 
אספקת מידע פיננסי, דהיינו נתונים ודו"חות של כרטיסי אשראי 

וחובה, שירותי העברת קרנות אלקטרונית והמרת מטבע, 
שירותי ניהול הערכות וסיכונים פיננסיים עבור אחרים בתחום 

של אשראי צרכנים; הפצת מידע פיננסי באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית, מידע פיננסי המוגש על ידי מחשב באמצעות 

רשת מחשב של מידע מאובטח ושירותי יעוץ בנוגע לכל 
השירותים הנ"ל; אספקת שירותים פיננסים לתמיכה בשירותי 
קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק ניידים, 
דהיינו, שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; אספקת 
שירותים פיננסים לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים 
באופן מקוון, דרך רשתות אלקטרוניות; ניתוח וייעוץ פיננסי; 
שירותי בנקאות ואשראי; שירותי בנקאות, תשלום, אשראי, 
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computer network, financial information rendered by 
computer by means of a secure information computer 
network and advisory services regarding all of the 
foregoing services; the provision of financial services 
for the support of retail services provided through 
mobile telecommunications means, namely, payment 
services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through electronic networks; 
financial analysis and consultation; banking and 
credit services; banking, payment, credit, debit, 
charge, cash disbursement, stored valued deposit 
access services; cheque verification; processing of 
financial transactions both on-line via a computer 
database or via telecommunications and at point of 
sale; processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines; the 
provision of balance details, deposits and 
withdrawals of money to card holders via automatic 
teller machines; financial settlement and financial 
authorization services in connection with the 
processing of financial payment transactions; travel 
insurance services; issuing and redemption of 
travelers cheques and travel vouchers; payer 
authentication services; verification of financial 
information; maintenance of financial records; remote 
payment services; stored value electronic purse 
services, electronic payments services and 
transaction authorization and settlement services; 
provision of debit and credit services by means of 
radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; the 
provision of financial services for the support of retail 
services provided through mobile 
telecommunications means, including payment 
services through wireless devices; processing of 
credit and debit transactions by telephone and 
telecommunication link; the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-
line, through networks or other electronic means 
using electronically digitized information; value 
exchange services, namely, the secure exchange of 
value, including electronic cash, over computer 
networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; on-line 
banking; financial services provided over the 
telephone and by means of a global computer 
network or the Internet; financial services, namely, 
the provision of contactless mobile payments through 
merchants at retail, online and wholesale locations; 
financial services, namely, providing a cloud-based 
digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher 
codes and rebates at retailers and to obtain loyalty or 
monetary rewards that can be credited to their 
accounts via a cash-back system; real estate 
property services; real estate valuations; real estate 
investment management; real estate investment 
services; real estate insurance services; insurance 
for property owners; insurance services relating to 
property; real estate financing; real estate brokerage; 
real estate appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate administration; 
administration of financial affairs relating to real 
estate; provision of real estate loans; financing 
services relating to real estate development; financial 

חיוב, תשלום, תשלומי מזומן, גישה להפקדת ערך צבור; 
שירותי אישור המחאות; עיבוד של עסקאות פיננסיות הן באופן 
מקוון באמצעות מסד נתוני מחשב או באמצעות תקשורות רחק 
ובנקודת מכירה; שירותי עיבוד עבור עסקאות פיננסיות ע"י 
מחזיקי כרטיס באמצעות כספומט; אספקת פרטי יתרה, 

הפקדות ומשיכות כסף למחזיקי כרטיס באמצעות כספומט; 
שירותי הסדרה פיננסיים והרשאה פיננסית הקשורים לעיבוד 

עסקאות תשלום פיננסיות; שירותי ביטוח נסיעות; הנפקת ופדיון 
של המחאות נוסעים ושוברי נסיעה; שירותי וידוא משלם; אימות 

מידע פיננסי; תחזוקת רשומות פיננסיות; שירותי תשלום 
מרחוק; שירותי ארנק אלקטרוני בעל ערך מצטבר, שירותי 

תשלומים אלקטרוניים ושירותי אישור והסדרת עסקה; אספקת 
שירותי חובה ואשראי באמצעים של התקני זיהוי תדר רדיו 

(טרנספונדרים); אספקת שירותי חובה ואשראי באמצעים של 
התקני תקשורת ותקשורת רחק; אספקת שירותים פיננסיים 
לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות 
רחק ניידים, כולל שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; עיבוד 
עסקאות אשראי וחובה על-ידי טלפון או חיבור תקשורת רחק; 

אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי קמעונאות 
המסופקים באופן מקוון, דרך רשתות או אמצעים אלקטרוניים 
אחרים תוך שימוש במידע שעבר דיגיטציה אלקטרונית; שירותי 
החלפת ערך, דהיינו, החלפה בטוחה של ערך, כולל מזומן 

אלקטרוני, על גבי רשתות מחשב הניתנות לגישה באמצעים של 
כרטיסים חכמים; שירותי תשלום חשבונות המסופקים דרך אתר 

האינטרנט; בנקאות מקוונת; שירותים פיננסיים המסופקים 
בטלפון ובאמצעים של רשת מחשב גלובלית או האינטרנט; 
שירותים פיננסיים, דהיינו אספקת תשלומים ניידים ללא מגע 

דרך סוחרים במיקומים קימעונאים, מקוונים וסיטונאים; 
שירותים פיננסיים, דהיינו, ארנק דיגיטלי מבוסס-ענן שמאחסן 
מידע על חשבון לקוח לגישה לקופונים, שוברים, קודי שובר 
והנחות אצל קימונאים ולהשגת נאמנות או פרסים כספיים 
שניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם באמצעות מערכת 

החזרת-מזומן; שירותי רכוש נדל"ן; הערכות שווי הנדל"ן; ניהול 
השקעות נדל"ן; שרותי השקעות נדל"ן; שירותי ביטוח נדל"ן; 
ביטוח לבעלי רכוש; שירותי ביטוח הקשורים לרכוש; מימון 

נדל"ן; תיווך נדל"ן; אומדני נדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן; שמאות 
נדל"ן; אדמיניסטרציית נדל"ן; אדמיניסטרציה של נושאים 
פיננסיים הקשורים לנדל"ן; אספקת הלוואות נדל"ן; שירותי 
מימון הקשורים לפיתוח נדל"ן; שירותי תיווך פיננסיים לנדל"ן; 
שירותי תיווך פיננסיים הקשורים לרכוש ומבני נדל"ן; שירותים 
פיננסיים לרכישת נדל"ן; ארגון הסכמי הלוואות בטוחות לנדל"ן; 
ארגון בעלות משותפת על נדל"ן; ארגון אספקת מימון לקניית 
נדל"ן; סיוע ברכישה ובשמירת זכויות נדל"ן; השקעות הון 
בנדל"ן; שירותי השקעה ברכוש מסחרי; שירותים פיננסיים 
הקשורים לקניית רכוש; שירותים פיננסיים הקשורים למכירת 
רכוש; הערכה פיננסית של רכוש בבעלות מוחלטת; הערכה 
פיננסית של רכוש מוחכר; ארגון השכרת נדל"ן; ארגון חוזי 
החכרת נדל"ן; החכרת רכוש; החכרת רכוש נדל"ן; החכרת 

רכוש בבעלות מוחלטת; שירותי ניהול קניין הקשורים לעסקאות 
ברכוש ממשי; הערכת רכוש; ניהול פורטפוליו של רכוש; ניהול 
רכוש; שירותי ייעוץ הקשורים לבעלות נדל"ן; שירותי ייעוץ 
הקשורים להערכת נדל"ן; שירותי ייעוץ לנדל"ן משותפים; 

שירותי מידע ממוחשבים הקשורים לנדל"ן; שירותי התייעצות 
הקשורים לנדל"ן; אספקת מידע הקשור לרכוש נדל"ן; אספקת 
מידע הקשור לשוק נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים לרכישת 

נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים לבחירת נדל"ן; מימון 
משכנתאות ואיגוח נכס; שירותי יעץ בנוגע לפתרונות תשלום, 
בנקאות, כרטיס אשראי, כרטיס חובה וכרטיס תשלום; שירותי 
מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל השירותים כאמור.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 90831/01/2018



brokerage services for real estate; financial services 
relating to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; arranging of 
loan agreements secured on real estate; arranging of 
shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial 
services relating to the sale of property; financial 
valuation of freehold property; financial valuation of 
leasehold property; arranging letting of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; 
leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; 
computerized information services relating to real 
estate; consultation services relating to real estate; 
provision of information relating to real estate 
property; provision of information relating to the 
property market; research services relating to real 
estate acquisition; research services relating to real 
estate selection; mortgage financing and asset 
securitization; consulting services regarding payment 
solutions, banking, credit card, debit card and 
payment card; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          Class: 38 סוג: 38

Mobile telecommunication services; Internet based 
telecommunication services; data communication 
services; electronic data transmission over a global 
remote data processing network, including the 
Internet; services for the transmission, provision or 
display of information from a computer-stored data 
bank or via the Internet in the field of financial 
services; transmission of data through the use of 
electronic image processing by mobile telephone link; 
electronic mail, message sending and receiving 
services; television, radio and Internet broadcasting 
services; providing multi-user access to a secure 
computerized information network for the transfer 
and dissemination of a range of information in the 
field of financial services; prepaid telephone calling 
card services; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services;  leasing 
access time to a computer database.

שירותי תקשורת רחק ניידים; שירותי תקשורת רחק מבוססי 
אינטרנט; תשדורת אלקטרונית של נתונים על פני רשת עיבוד 
נתונים גלובאלית רחוקה, כולל האינטרנט; שירותים להעברה, 
אספקה או תצוגה של מידע מבנק נתונים המאוחסן במחשב או 

דרך האינטרנט בתחום של שירותים הפיננסיים; תשדורת 
נתונים על ידי שימוש בעיבוד תמונות אלקטרוני ע"י קישור 

טלפוני; דואר אלקטרוני, שירותי משלוח וקבלת הודעות; שירותי 
שידור טלויזיה, רדיו ואינטרנט; אספקת גישה רבת משתמשים 
לרשת מידע ממוחשבת מוגנת להעברה והפצה של טווח מידע 
בתחום של שירותים פיננסיים; כרטיסי חיוג טלפוניים משולמים 
מראש; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל השירותים 

כאמור; השכרת זמן גישה לבסיס נתוני מחשב.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 42 סוג: 42

המרת נתונים או מסמכים פיסיים למדיה אלקטרוניות; שרותי 
יעץ לגבי חומרת ותוכנת מחשב; תכנות מחשבים; שירותי 
תמיכה והתייעצות לניהול מערכות מחשב, בסיסי נתונים 

ויישומים; אספקת שימוש זמני בתוכנות ויישומים שאינם ניתנים 
להורדה לניהול, איתור, הפעלה וביטול אימות ואישורים 

דיגיטליים של התקני תקשורת קצרי טווח (אן.אף.סי); עיצוב, 
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Conversion of data or documents from physical to 
electronic media; computer hardware and software 
consulting services; computer programming; support 
and consultation services for managing computer 
systems, databases and applications; providing 
temporary use of non-downloadable software and 
applications for managing, locating, activating and 
revoking authentication and digital credentials of near 
field communication (NFC) devices; design, 
development, maintenance and update of computer 
hardware and application software for mobile digital 
devices; design, development, maintenance and 
update of downloadable computer programs and 
application software for mobile phones and other 
digital devices that allows users to access coupons, 
vouchers, voucher codes, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; design, 
development, maintenance and update of 
downloadable computer programs and application 
software that allows users to access sales promotion 
offers and obtain monetary rewards that can be 
credited to their accounts via a cash-back system; 
application software provider (ASP) featuring 
software for receiving, transmitting and displaying 
vouchers, coupons, voucher codes, special offers, 
reviews, product information, price comparison 
information, links to websites, and receiving and 
transmitting data for the purchase of goods and 
services; application service provider featuring 
software for providing consumers with information 
regarding discounts, vouchers and special offers for 
the goods and services of others; application service 
provider services concerning social networking 
software; 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; creation of web pages; the design, creation 
and hosting of merchant websites; the designing, 
creation and hosting of bill payment websites; 
computer and Internet related services, namely, 
providing on-line electronic databases via a global 
computer network in the field of identity 
authentication and verification; data encryption and 
decryption of financial information; digital signature 
authentication services for authentication of others, 
namely, data encryption and data integrity; providing 
for others encrypted and digitally signed and 
authenticated data for use in issuance, and validation 
of digital certificates in the field of document 
authentication; digital certificate verification, 
authentication, issuance, distribution and 
management; technical consultation services in the 
fields of computer programming, financial computer 
networks, data processing, secure communications, 
data encryption and decryption and local area 
network security; dissemination of information over a 
global computer network in the fields of computer 
software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks; data processing 
and data verification services; data storage and 
retrieval services; data repository and client profile 
information services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services.

פיתוח, תחזוקה ועדכון של חומרת מחשב ותוכנת יישום עבור 
התקנים דיגיטליים ניידים; עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של 
תוכניות מחשב הניתנות להורדה ותוכנת יישום עבור טלפונים 
ניידים והתקנים דיגיטליים אחרים המאפשרת למשתמשים 

לגשת לקופונים, שוברים, קודי שובר, הוזלות, מידע על השוואת 
מחירים, סקירות מוצרים, קישורים לאתרי רשת קמעונאיים של 
אחרים, ומידע על הנחות; עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של 
תוכניות מחשב הניתנות להורדה ותוכנת יישום המאפשרת 
למשתמשים לגשת להצעות קידום מכירות והשגת פרסים 

כספיים הניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם באמצעות מערכת 
החזרת-מזומן; ספק תוכנת יישום (איי.אס.פי) המציג תוכנה 
לקבלה, העברה והצגה של שוברים, קופונים, קודי שובר, 
הצעות מיוחדות, סקירות, מידע על מוצר, מידע על השוואת 

מחירים, קישורים לאתרי רשת, וקבלת והעברת נתונים לרכישה 
של סחורות ושירותים; ספק שירות יישום המציג תוכנה 
לאספקת מידע לצרכנים בנוגע להנחות, שוברים והצעות 

מיוחדות של הסחורות והשירותים של אחרים; שירותי ספק 
שירות יישום באשר לתוכנת רישות חברתי; עיצוב גרפי 

לההדרה של דפי רשת באינטרנט; מידע הקשור לחומרת או 
תוכנת מחשב המסופק באופן מקוון מרשת מחשבים גלובלית או 
מהאינטרנט; יצירת ותחזוקת אתרי רשת אינטרנט; אירוח אתרי 
רשת אינטרנט של אחרים; יצירת דפי רשת אינטרנט; עיצוב, 
יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט של סוחרים; העיצוב, 
יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט לתשלום חשבונות; 
הצפנה ופענוח של מידע פיננסי; שירותי אימות חתימה 

דיגיטלית לאימות של אחרים, דהיינו, הצפנת נתונים ושלמות 
נתונים; אספקה לאחרים נתונים מוצפנים וחתומים דיגיטלית 

ומאומתים לשימוש בהנפקה, ומתן תוקף של תעודות דיגיטליות 
בתחום של אימות מסמכים; אישור, אימות, הנפקה, הפצה 
וניהול תעודות דיגיטליות; שירותי התייעצות בתחומי תכנות 
מחשב, רשתות מחשב פיננסיות, עיבוד נתונים, תקשורת 
מאובטחת, הצפנה ופענוח נתונים ואבטחת רשת מקומית; 
הפצת מידע על גבי רשת מחשבים גלובלית בתחומי תכנת 
מחשב, חומרת מחשב, רשתות מחשב פיננסיות ורשתות 

מקומיות; שירותי אחסון ואחזור נתונים; שירותי מידע של מאגר 
נתונים ופרופיל לקוח;  שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ הקשורים לכל 
השירותים כאמור.                                                             
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 Owners

Name: Mastercard International Incorporated

Address: 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 
10577-2509, 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
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BEDROCK

Trade Mark No. 289193 מספר סימן

Application Date 02/11/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
office functions; commercial research services, 
including collection, storage and processing of 
business and financial information, analysis of 
research and provision of reports; economic 
forecasting and analysis for business and financial 
purposes; business risk assessment and 
management services; marketing services, including 
real estate marketing; promotion services; database 
management services; personnel management 
consultancy and administration services; payroll 
system consultancy and administration services; 
systemization of personnel management information 
into computer databases; tax planning services; 
information, advisory and consultancy
services related to all the aforesaid services.

ניהול עסקים; מנהל עסקים; פעולות משרדיות; שירותי מחקר 
מסחרי, כולל איסוף, אחסון ועיבוד מידע עסקי וכספי, ניתוח 
מחקר ואספקת דוחות; חיזוי וניתוח כלכלי לעסקים ולמטרות

פיננסיות; שירותי הערכת סיכונים עסקיים וניהול; שירותי שיווק, 
לרבות שיווק נדל"ן; שירותי קידום; שירותי ניהול מסדי נתונים; 

שירותי ייעוץ וניהול ניהול כוח אדם; שירותי ייעוץ וניהול
מערכת שכר; ארגון של מידע ניהול כוח אדם לתוך מאגרי 

נתונים במחשב; שירותי תכנון מס; שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ 
הקשורים לכל השירותים האמורים.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 36 סוג: 36

Financial services; providing of financial products; 
financial information and
evaluations; financial management; insurance 
information and consultancy, financial affairs; 
financial services by means of computer systems; 
providing of investment funds and other financial 
products; wealth management services; banking 
services; merchant banking services; consultancy to 
companies and individuals regarding wealth 
management; portfolio management; loans; debt 
collection, issuing of travelers' cheques and letters of 
credit; underwriting services; hedge fund services; 
project finance; management and brokerage of 
funds, financial consultancy; mutual fund distribution 
and brokerage services, investment counselling 
services, real estate investment services, mutual 
fund administration and investment advisory 
services; services relating to monetary affairs; 
financial affairs and banking; providing of financial 
information via computer systems; electronic banking 
services via a global
computer network (internet banking); interactive 
electronic handling of financial and banking services 
via global computer networks; stock exchange 
affairs, including trading in securities, derivatives and 
currencies; monetary affairs; financial advice relating 
to wills; brokerage services and contract brokerage 
and/or consultancy in connection with insurance, 
financial affairs, banking, real estate affairs and 
monetary affairs; real-estate affairs; real estate 
investment; real estate agency services; leasing of 
real estate; real estate appraisals; real estate 
brokerage services; real estate management; 
financial evaluation of real estate; real-estate 
valuations; real-estate management; real estate 
affairs; management of pooled real estate 
investments; management of real estate companies; 

שירותים פיננסיים; אספקה של מוצרים פיננסיים; מידע 
והערכות כספיים; ניהול פיננסי; מידע וייעוץ ביטוחי, עניינים 

פיננסיים; שירותים פיננסיים באמצעות מערכות מחשב; אספקת 
קרנות

השקעות ומוצרים פיננסיים אחרים; שירותי ניהול הון; שירותי 
בנקאות; שירותי בנקאות סוחר; ייעוץ לחברות ויחידים בנושא 
ניהול הון; ניהול פורטפוליו; הלוואות; גביית חובות, הנפקת

המחאות נוסעים ומכתבי אשראי; שירותי חיתום; שירותי קרנות 
גידור; מימון פרויקטים; ניהול ותיווך של קרנות, ייעוץ פיננסי; 
שירותי הפצה ותיווך קרנות נאמנות, שירותי ייעוץ השקעות,
שירותי השקעות נדל"ן, שירותי ניהול קרנות נאמנות וייעוץ 
השקעות; שירותים הקשורים לעניינים מוניטריים; עניינים 
פיננסיים ובנקאות; אספקת מידע כספי באמצעות מערכות 

מחשב;
שירותי בנקאות אלקטרוניים באמצעות רשת מחשבים גלובלית 

(בנקאות באינטרנט); טיפול אלקטרוני אינטראקטיבי של 
שירותים פיננסיים ובנקאות באמצעות רשתות מחשבים 

גלובליות; ענייני בורסה, הכוללים מסחר בניירות ערך, נגזרים 
ומטבעות; עניינים כספיים; ייעוץ פיננסי הנוגע לצוואות; שירותים 
תיווך ותיווך חוזה ו / או ייעוץ בקשר עם ביטוח, ענייני כספים, 
בנקאות, ענייני נדל"ן וענייני כספים; ענייני נדל"ן; השקעה 
בנדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן; ליסינג של נדל"ן; שמאות 

מקרקעין; שירותי תיווך נדל"ן; ניהול נדל"ן; הערכה כספית של 
נדל"ן; הערכות שווי נדל"ן; ניהול נדל"ן; ענייני נדל"ן; ניהול 
השקעות נדל"ן מאוגדות; ניהול חברות נדל"ן; שירותים 

הקשורים לענייני נדל"ן; השקעות נדל"ן; מימון נדל"ן; ייעוץ 
פיננסי בתחום מערכות תשלום; ניהול מוסדות קרנות גידור; 

שירותי עסקה פיננסית; ייעוץ בתחום תכנון פיננסי וניהול פיננסי; 
שירותים בתחום השקעות וניהול סיכונים; שירותי ערבונות 

פיננסיים; הערכות שווי הכספים; עריכת דוחות כספיים; הערכת 
נכסים; חסות פיננסית; ניהול נכס וקרן; הסדרה וייעוץ לגבי 

ההיבטים הכספיים של מיזמים משותפים, שותפויות מוגבלות, 
חכירה ממונפת, מכירת נכסים וחכירתם מידי הקונה, עסקאות 
החכרה של מבנים צמודים; קרנות יחידת קניין; תאום עסקאות 
של שיתוף הון; פיתוח וארגון מימון, מבנים פיננסיים מובטחים; 
קרן השקעה; השקעת הון מימון עסקאות שכר-מכר; ביטוח 
בתחום הנדל"ן; תיווך מניות ואגרות חוב; מדורי אשראי; 
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services relating to real estate affairs; property 
investments; real estate financing; financial 
consultancy in the field of payment systems; 
management of hedge fund institutions; financial 
transaction services; consultancy in the field of 
financial planning and financial management; 
services in the field of investment and risk 
management; trust financial services; fiscal 
valuations; drawing up financial reports; valuation of 
assets; financial sponsorship; asset and fund 
management; arranging and advising on the financial 
aspects of joint ventures, limited partnerships, 
leveraged leases, sales and lease backs, and side-
byside
leasehold structures; property unit trusts; arranging 
equity sharing deals;
developing and organising securitization financial 
structures; fund investment;
capital investment; lease-purchase financing; 
insurance in relation to real estate;
stock and bonds brokerage; credit bureaux; debt 
collection agencies; foreign
exchange bureau; financial analysis; savings banks; 
retirement savings plans; credit card services; debit 
card services; debit card services; surety services; 
mutual funds; financial, insurance, financial 
investment, stock market consultancy; stock 
exchange quotations; securities brokerage; credit 
bureau; deposits of valuables; safety deposit 
services; issuing of tokens of value; issuing of 
cheques, verification of cheques; issuing of travellers' 
cheques; issuing bills of exchange, letters of credit, 
credit cards, identity cards; payment by cheque, 
letters of credit, bills of exchange; dispensing 
banknotes and coins; savings; investment funds; 
pension funds; capital investments; capital 
investment brokerage; exchanging money; banking; 
monetary transactions;
instalment loans; payment of funds; loans (financing); 
lending against securities;
financial transactions; electronic funds transfers; 
financial information; financial and banking 
management; research and canvassing of financial 
markets with a view to the investment and 
management of transferable securities; online 
banking; online information on bank accounts, foreign 
exchange and foreign exchange rates, on stock 
market quotations, unit trusts; payment, loan, surety 
services; debt collection; factoring; management of 
collective savings for others; management of unit 
trusts for companies with save-as-you-earn schemes; 
fiscal assessments; tax estimates; financial advisory 
services relating to taxation; taxation consultancy 
services [not accounting]; life assurance; insurance 
brokerage; issuing of electronic purses; underwriting 
services; debt collection; issuing of travellers' 
cheques and letters of credit; financial evaluation 
(insurance, banking, real estate); financing services; 
mutual funds; direct banking; loans (financing); 
lending against security; financial and banking 
management; research and prospecting of financial 
markets and of the management of transferable 
securities; consultancy and negotiation for others in 
relation to financial arrangements; all of these 
services may be provided via the internet; 
management of transferable securities; information, 
consultancy and advisory services with regard to all 

סוכנויות גביית חובות; לשכת מט"ח; ניתוח פיננסי; בנקי 
חסכונות; תוכניות חיסכון לפרישה; שירותי כרטיס אשראי; 

שירותי כרטיס חיוב; שירותי כרטיס חיוב; שירותי ערבות; קרנות 
נאמנות; ייעוץ פיננסי, ביטוח, השקעות פיננסיות, שוק מניות; 

מחירי מניות נקובים; תיווך ניירות ערך; לשכת אשראי; 
פיקדונות של חפצי ערך; ושירותי כספות; הנפקת אסימונים 

בעלי ערך; הנפקת שיקים, אימות של שיקים; הנפקת המחאות 
נוסעים; הנפקת שטרי חליפין, מכתבי אשראי, כרטיסי אשראי, 
תעודות זהות; תשלום בשיקים, מכתבי אשראי, שטרי חליפין; 
ניפוק שטרות ומטבעות; חיסכונות; קרנות השקעה; קרנות 
פנסיה; השקעות הון; תיווך השקעות הון; החלפת כסף; 

ּבַנקָאּות; עסקאות כספיות; הלוואות בתשלומים; תשלום קרנות; 
הלוואות (מימון); הלוואות כנגד ניירות ערך; עסקות פיננסיות; 

העברות כספים אלקטרוניות; מידע פיננסי; ניהול פיננסי 
ובנקאות; מחקר ובדיקה של שווקים פיננסיים במטרה להשקיע 
ולנהל ניירות ערך להעברה; בנקאות מקוונת; מידע באינטרנט 
על חשבונות בנק, מט"ח ושערי מט"ח, על מחירי מניות נקובים, 
קרנות נדל"ן; תשלום, הלוואה, שירותי ערבות; גביית חובות; 
נכיסה; ניהול חיסכון קולקטיבי לאחרים; ניהול קרנות נדל"ן 
לחברות עם תוכניות לחסוך-כמו-להרוויח; הערכות כספים; 
הערכות מס; שירותי ייעוץ פיננסי בענייני מס; שירותי ייעוץ 
הנוגע למיסוי [לא חשבונאות]; ביטוח חיים; תיווך ביטוח; 
הנפקת ארנקים אלקטרוניים; שירותי חיתום; גביית חובות; 
הנפקת המחאות נוסעים ומכתבי אשראי; הערכה פיננסית 

(ביטוח, בנקאות, נדל"ן); שירותי מימון; קרנות נאמנות; בנקאות 
ישירה; הלוואות (מימון); הלוואות נגד ביטחון; ניהול פיננסי 

ובנקאות; מחקר וסיקור של שווקים פיננסיים ושל ניהול ניירות 
ערך הניתנים להעברה; ייעוץ ומשא ומתן לאחרים ביחס 

להסדרים כספיים; כל השירותים הללו יכולים להיות מסופקים 
באמצעות האינטרנט; ניהול ניירות ערך הניתנים להעברה; 
שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ לגבי כל השירותים האמורים.
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 Owners

Name: Bedrock SA

Address: 4, Chemin des Vergers, Geneva, 1208, 
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

the aforesaid services.
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Trade Mark No. 289342 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology and hematology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בענפי האונקולוגיה וההמטולוגיה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
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Trade Mark No. 289371 מספר סימן

Application Date 10/11/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1335129 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: KOSHER FOOD GROUP LTD. שם: כושר פוד גרופ בע"מ

Address: 5 HaZevah Street, Bet Shemesh, 9906118, 
Israel

כתובת : הצבע 5, בית שמש, 9906118, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate; chocolate-based pastries and 
confectionery; all included in class 30.

שוקולד; דברי מאפה ומתיקה מבוססי שוקולד; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                       
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Trade Mark No. 289486 מספר סימן

Application Date 17/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1127391 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alexander Marktl

Address: Johann-Kriegl-Strasse 27, A-8053 Graz, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for translations.

Class: 41 סוג: 41

Translation.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software.
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Trade Mark No. 289777 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1319737 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized term "EXULUS" 
preceded by a converging arrangement of tapered 
lines in the shape of a bow tie.

 Owners

Name: Thorlabs, Inc.

Address: 56 Sparta Avenue, Newton NJ 07860, U.S.A.

(New Jersey, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: Ramat gan, 5252141, Hayetzira 3, Beit Shap 
Floor 21, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : היצירה 3, בית שאפ, קומה 21, רמת גן, 5252141, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments, namely, spatial 
light modulators.

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

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

U.S.A., 15/04/2016, No. 87002335 ארה"ב, 15/04/2016, מספר 87002335

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 289841 מספר סימן

Application Date 22/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1320366 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
addiction, angioedema, Alzheimer's disease, anxiety 
disorders, attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD), atherosclerosis, asthma, autoimmune 
diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders, cholesterol disorders, cystic 
fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, eating disorders, 
endocrine diseases and disorders, enzyme 
deficiencies, epilepsy, gastrointestinal diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders, 
hematologic disorders, hormonal diseases and 
disorders, hypertension, immunologic disorders, 
infections, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, lung diseases and disorders, 
metabolic diseases and disorders, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases 
and disorders, neurological disorders, ophthalmic 
disorders, pain, pancreatic diseases and disorders, 
Parkinson's disease, protein deficiencies, psychiatric 
disorders, sleep disorders, urological disorders; 
antidepressants; vaccines.

Class: 10 סוג: 10

Drug delivery apparatus, namely, medical fluid 
injectors for the delivery of pharmaceuticals; medical 
devices, namely, devices for reconstituting dried 
pharmaceuticals; medical apparatus and instruments, 
namely, medical infusion set for subcutaneous 
delivery of pharmaceuticals; medical apparatus for 
the preparation and parenteral infusion of 
pharmaceutical preparations

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information and health care 
information; providing medical information and health 
care information in connection with patient support 
programs; providing medical information and health 
care information to improve understanding about 
pharmaceuticals and medical treatments by health 
care providers, patients, patients' families and the 
general public; health care services.

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

Name: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 
24, Ireland

(Ireland Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/07/2016, No. 015663248 האיחוד האירופי, 14/07/2016, מספר 015663248

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments; medical devices, 
namely, devices for reconstituting dried 
pharmaceuticals; medical apparatus and instruments, 
namely, medical infusion set for subcutaneous 
delivery of pharmaceuticals; medical apparatus for 
the preparation and parental infusion of 
pharmaceutical preparations.

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information and health care 
information; providing medical information and health 
care information in connection with patient support 
programs; providing medical information and health 
care information to improve understanding about 
pharmaceuticals and medical treatments by health 
care providers, patients, patients' families and the 
general public; health care services.

ט"ו שבט תשע"ח - 92031/01/2018



MENDELSOHN'S

Trade Mark No. 289896 מספר סימן

Application Date 27/11/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: MENDELSOHNS FROZEN FOODS INC.

Address: 23 Mileed Way, Avenel, New Jersey, 07001, 
U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa; coffee, tea or cocoa-based food 
and beverage products; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery; snacks 
as far as included in class 30; sauces (condiments); 
spices; edible ices; ice creams; malawachs (pastry 
dough); burekas; pizzas; Italian pastries; pretzels; 
garlic sticks; calzones; strombolis; panzerottis; baked 
zitis; desserts; pastry or pasta-based ready-made 
meals; pastry dough; pastas; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו; מוצרי מזון ומשקאות מבוססי קפה, תה או 
קקאו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה 

וממתקים; חטיפים ככל שנכללים בסוג 30; רטבים (נותני טעם); 
תבלינים; קרחונים למאכל; גלידות; מלאווח; בורקסים; פיצות; 
מאפים איטלקיים; פרצלים; מקלו שום; קלזונים; סטרמבולי, 

פנזרוטי, בייק זיתי (פסטה); קינוחים; ארוחות מוכנות על בסיס 
מאפה או פסטה; בצקים; פסטות; כולם כלולים בסוג 30.         
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; providing foods and beverages; 
public house services; public house services for the 
provision of beer; public house services for the 
provision of drink; wine bar services; self-service 
cafeteria services; self-service restaurants; snack 
bars; coffee services; cafeteria services; club 
services for the provision of food and drink; cocktail 
lounge services; bar services; bistro services; pizza 
store services; restaurant services; all included in 
class 43.

שירותים עבור הענקת מזון ומשקה; אירוח זמני; הענקת דברי 
מזון ומשקאות; שירותי פאב; שירותי פאב לאספקת בירה; 

שירותי פאב עבור אספקה של משקה; שירותי בר יין; שירותי 
קפטריה בשירות עצמי; מסעדות בשירות עצמי; ברי חטיפים; 
שירותי בית קפה; שירותי קפטריה; שירותי מועדון עבור 

אספקה של מזון ומשקה; שירותי טרקלין קוקטייל; שירותי בר; 
שירותי ביסטרו; שירותי פיצריה; שירותי מסעדה; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                                         
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לאוקסיטן

Trade Mark No. 290102 מספר סימן

Application Date 02/12/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratoires M&L, Société Anonyme

Address: Zone Industrielle Saint-Maurice, Manosque, 
04100, France

Société Anonyme

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for body care; soaps for household use; bath 
soaps; beauty soap; soaps for personal use; 
cosmetic soaps; cakes of toilet soap; toilet soaps; 
perfumes; toilet water; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; oils for cosmetic purposes; oils for 
perfumes and scents; shampoos; shower gels; bath 
foams; non-medicated bubble bath preparations; 
lotions for cosmetic purposes; beauty gels; beauty 
masks; bathing lotions; cosmetic preparations; skin 
cream; Lotions for face and body care; skin toners; 
beauty serums; make-up removing preparations; 
facial scrubs; foot scrubs; hand scrubs; pencils for 
cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; eyelash tint; 
shaving gels; shaving mousse; shaving soap; 
shaving preparations; aftershave preparations; 
cleansing milk for toilet purposes; eyeshadow; blush; 
make-up preparations; mascara; make-up powder; 
foundations; nail polish; nail care preparations; 
lipsticks; lip balm; personal deodorants; depilatory 
preparations; depilatory wax; depilatory creams; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic 
sunscreen preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; incense; room fragrancing 
preparations; sachets for perfuming linen; potpourri; 
skin whitening creams; color-removing preparations 
for hair; abrasive paper; cosmetics for animals; 
scented oils; scented wood; all included in class 3.

סבונים לטיפול גוף; סבונים לשימוש ביתי; אמבט סבונים; סבון 
יופי; סבונים לשימוש אישי; סבונים קוסמטיים; עוגות של סבון 
טואלט; טואלט סבונים; תמרוקים; מי טואלטיקה; שמנים 
אתריים; קוסמטיקה; קרמי שיער; משחות שיניים; שמנים 

למטרות קוסמטיות; שמנים לשימוש בבשמים ובניחוחות; שמפו; 
ג'ל  למקלחת; קצף אמבט; קצפי אמבטיה שאינם תרופות; 

קרמים למטרות קוסמטיות; ג'ל יופי; מסכות יופי; צחליבי רחצה 
לאמבט; תכשירים קוסמטיים; קרם עור; תחליבי פנים וטיפוח 
הגוף; מי פנים; סרומי יופי; איפור הסרת הכנות; מקרצף פנים; 
פילינג לרגליים; פילינג לידיים; עפרונות למטרות קוסמטיות; 
קוסמטיקה לגבות; צלליות לעפעפיים; ג'ל גילוח; מוס גילוח; 

סבוני גילוח; מוצרי גילוח; מוצרי אפטרשייב; ניקוי חלב למטרות 
טואלט; צללית; סומק; תכשירי איפור; מסקרה; אבקות איפור; 
יסודות; לק; תכשירי טיפוח לציפורניים; שפתונים; שפתון נגד 
יובש; מפיגי ריחות אישיים; חומרים להשרת שיער; שעווה 
להסרת שיער; קרמים להשרת שיער; תכשירים קוסמטיקיים 
למטרות הרזיה; תכשירישיזוף קוסמטיים; תכשירי קרם הגנה 
קוסמטיים; טישו ספוגים קרמים קוסמטיים; קטורת; תכשירי 
ניחוחות לחדר; שקיות עבור מבשמי פשתנים;תערובת בשמים 
לבישום האוויר; המשמשים ; עור הלבנת קרמים; תכשירים 
מסירי צבע לשיער; ניירות שפשוף; קוסמטיקה לבעלי חיים; 

שמנים ריחניים; עץ ריחני; הנכללים כולם בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

ט"ו שבט תשע"ח - 92231/01/2018



Trade Mark No. 290250 מספר סימן

Application Date 28/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1322368 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANGHAI EDGE LIGHT INDUSTRY CO., LTD.

Address: No.55 Beimin Road,Chedun Town, Songjiang 
District, Shanghai, People's Republic of China

(China Cooperation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Materials for electricity mains [wires, cables]; 
electronic tags for goods; optical lamps; electronic 
notice boards; neon signs; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; magic lanterns.

Class: 11 סוג: 11

Lamps; lamp reflectors; lamp mantles; electric lamps; 
ceiling lights; lighting apparatus and installations; 
luminous tubes for lighting; solar thermal collectors 
[heating].

ט"ו שבט תשע"ח - 92331/01/2018



Trade Mark No. 290437 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1323469 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Violet and white.

 Owners

Name: Hansoft AB

Address: Dragarbrunnsgatan 39, SE-753 20 Uppsala, 
Sweden

(Sweden Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for computer applications for project 
management and quality management.

Class: 35 סוג: 35

Retailing relating to software for project management 
and quality management.

Class: 41 סוג: 41

Education and training in relation to software for 
project management and quality management.

Class: 42 סוג: 42

Research, development and consultancy in relation 
to software for project management and quality 
management.

ט"ו שבט תשע"ח - 92431/01/2018



HONEYCOMB

Trade Mark No. 290517 מספר סימן

Application Date 18/12/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and development tools for 
collecting, aggregating, processing, structuring, 
measuring, mining, managing, monitoring, 
diagnosing, testing, and analyzing real-time data 
related to the availability and performance of 
applications, servers, networks and computer 
systems; computer software and development tools 
for use in application and server, network, and 
computer systems' infrastructure performance 
management; computer software and development 
tools for use in data mining, data analysis, data 
modeling, event data management, information 
technology management, and management of 
databases, applications, servers, networks, and 
computer systems; computer software and 
development tools for creating and managing 
notifications, alerts, and reports based on data 
mining and analysis related to the availability and 
performance of applications, servers, networks and 
computer systems.

תוכנות מחשב וכלי פיתוח לאיסוף, צבירה, עיבוד, הבנייה, 
מדידה, כרייה, ניהול, בקרה, אבחון, בחינה וניתוח נתונים בזמן 
אמת הקשורים לזמינות וביצוע של אפליקציות, שרתים, רשתות 
ומערכות מחשב; תוכנות מחשב וכלי פיתוח לשימוש בניהול 
ביצוע של תשתיות אפליקציות ושרתים, רשתות ומערכות 
מחשב; תוכנות מחשב וכלי פיתוח לשימוש בכריית נתונים, 
ניתוח נתונים, הדגמת נתונים, ניהול נתוני אירועים, ניהול 

טכנולוגיית מידע, וניהול של מאגרי מידע, אפליקציות, שרתים, 
רשתות, ומערכות מחשב; תוכנות מחשב וכלי פיתוח ליצירה 
וניהול של הודעות,התראות, ודוחות המבוססות על כריית 
נתונים וניתוח הקשורים לזמינות וביצוע של אפליקציות, 

שרתים, רשתות ומערכות מחשב.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 38 סוג: 38

Transmission and delivery of information, data, 
messages, and other content via the internet and 
other communications networks; providing forums, 
online chat rooms and electronic bulletin boards for 
the transmission of messages among users in the 
field of general interest.

שידור ומשלוח של ידע, נתונים, הודעות ותכנים אחרים דרך 
האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; אספקת פורומים, חדרי 
צ'ט מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניות לשידור הודעות בין 

משתמשים בתחומי עניין כללי.                                            
                                                                                    

                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 92531/01/2018



 Owners

Name: Hound Technology, Inc.

Address: 73 Webster Street, San Francisco, 94117, 
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

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software for others; software as a service (SaaS) 
services featuring software and development tools for 
collecting, aggregating, processing, structuring, 
measuring, mining, managing, monitoring, 
diagnosing, testing, and analyzing real-time data 
related to the availability and performance of 
applications, servers, networks and computer 
systems; software as a service (SaaS) services 
featuring software and development tools for use in 
application and server, network, and computer 
systems' infrastructure performance management; 
software as a service (SaaS) services featuring 
software and development tools for use in data 
mining, data analysis, data modeling, event data 
management, information technology management, 
and management of databases, applications, 
servers, networks, and computer systems; software 
as a service (SaaS) services featuring software and 
development tools for creating and managing 
notifications, alerts, and reports based on data 
mining and analysis related to the availability and 
performance of applications, servers, networks and 
computer systems; technical support services, 
namely, troubleshooting of application, server, 
network and computer system problems; creating an 
online community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking.

עיצוב ופיתוח של חומרות ותוכנות מחשב עבור אחרים; שירותי 
תוכנה כשירות (אס. איי. איי. אס.) המכילים תוכנות וכלי פיתוח 
לאיסוף, צבירה, עיבוד, הבנייה, מדידה, כרייה, ניהול, בקרה, 
אבחון, בחינה וניתוח נתונים בזמן אמת הקשורים לזמינות 
וביצוע של אפליקציות, שרתים, רשתות ומערכות מחשב; 

שירותי תוכנה כשירות (אס. איי. איי. אס.) המכילים תוכנות וכלי 
פיתוח לשימוש בניהול ביצוע של תשתיות אפליקציות ושרתים, 
רשתות ומערכות מחשב; שירותי תוכנה כשירות (אס. איי. איי. 
אס.) המכילים תוכנות וכלי פיתוח לשימוש בכריית נתונים, 
ניתוח נתונים, הדגמת נתונים, ניהול נתוני אירועים, ניהול 

טכנולוגיית מידע, וניהול של מאגרי מידע, אפליקציות, שרתים, 
רשתות, ומערכות מחשב; שירותי תוכנה כשירות (אס. איי. איי. 

אס.) המכילים תוכנות וכלי פיתוח ליצירה וניהול של 
הודעות,התראות, ודוחות המבוססות על כריית נתונים וניתוח 
הקשורים לזמינות וביצוע של אפליקציות, שרתים, רשתות 

ומערכות מחשב; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, איתור תקלות 
של בעיות אפליקציות, שרתים, רשתות ומערכות מחשב; יצירת 
קהילה מקוונת למשתמשים רשומים להשתתף בדיונים, לקבל 
משוב מעמיתיהם, ליצור קהילות וירטואליות, ולעסוק ברישות 
חברתית.                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

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

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

U.S.A., 01/07/2016, No. 87/091,802 ארה"ב, 01/07/2016, מספר 87/091,802

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 92631/01/2018



Trade Mark No. 290861 מספר סימן

Application Date 02/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1325458 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

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)

France, 31/05/2016, No. 4276255 צרפת, 31/05/2016, מספר 4276255

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 92731/01/2018



BLIVE

Trade Mark No. 290965 מספר סימן

Application Date 02/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Smart communication and telecommunication 
services, namely, data transmission and receiving via 
real time telecommunication networks and telephone 
lines; Electronic exchange of voice, data, audio, 
video, text and graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; Instant messaging 
services; Mobile phone and smartphone 
communication services ; Telecommunication 
services; Voice over internet protocol or via Bezeq 
telecommunication infrastructure (VOIP); voice, data, 
audio, video, text and graphics Teleconferencing 
services; Video teleconferencing; Web messaging; 
Peer-to-peer photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content among 
users; recording and saving of voice and video 
communication, Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of data, messages, 
graphics, images, audio, video and information; 
Providing online chat services, instant messaging 
services; Audio, text and video broadcasting services 
over computer or other communication networks; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה חכמים, דהיינו, שירותי שידור 
וקליטה באמצעות רשתות תקשורת וקווי טלפון בזמן אמת; 
החלפה אלקטרונית של קול, נתונים, אודיו, וידאו, טקסט 

וגרפיקה נגישים באמצעות רשתות מחשב ותקשורת; שירותי 
הודעות מידיות; שירותי תקשורת בטלפונים ניידים וטלפונים 
חכמים; שירותי תקשורת; שירותי קול על גבי פרוטוקול 

אינטרנט או על גבי תשתית הטלפוניה של בזק (וי. או. איי. פי); 
שיחות קול נתונים, אודיו, וידאו, טקסט וגרפיקה ועידה; שירותי 
שיחות ועידה; שיחות וידאו ועידה; הודעות אינטרנט; שירותי 
שיתוף תמונות ושיתוף וידאו עמית לעמית, שהם, שידור 

אלקטרוני של קבצי תמונה דיגיטליים, קטעי וידאו ותוכן אור-קולי 
בקרב משתמשים; הקלטת שיחות וידאו ושיחות קוליות 
ושמירתם, שירותי תקשורת, דהיינו, שידור אלקטרוני של 

נתונים, הודעות, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו ומידע; אספקת 
שירותי צ'אט מקוונים, שירותי הודעות מידיות; שירותי שידור 
אודיו, טקסט ווידאו על גבי מחשב או רשתות תקשורת אחרות; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 92831/01/2018



VENTWAY

Trade Mark No. 290973 מספר סימן

Application Date 02/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1359199 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Inovytec Medical Solutions Ltd שם: אינוויטק פתרונות רפואיים בע"מ

Address: 3 Hanagar Street, 4501306 Hod Hasharon, 
Israel

כתובת : רח' הנגר 3, הוד השרון, 4501306, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Critical care medical devices; all included in class 10. התקנים רפואיים לטיפול נמרץ; הנכללים כולם בסוג 10.           
    

ט"ו שבט תשע"ח - 92931/01/2018



ARCOS

Trade Mark No. 291175 מספר סימן

Application Date 10/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dosamar Corporation

Address: 4775 N.W. 132nd Street, Miami, 33054, Florida, 
U.S.A.

(Florida 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: 34 סוג: 34

Cigarettes. סיגריות.       

ט"ו שבט תשע"ח - 93031/01/2018



Trade Mark No. 291178 מספר סימן

Application Date 10/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Consumer Care AG

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating allergies; anti-allergy 
preparations; antihistamine preparations; 
decongestant preparations; combination anti-
histamine and decongestant preparations.

תכשירים רוקחיים, דהיינו תכשירים רוקחיים לטיפול באלרגיות; 
תכשירים אנטי-אלרגיים; תכשירים אנטיהיסטמיניים; תכשירים 
נוגדי גודש; תכשירים בשילוב של אנטיהיסטמיניים ונוגדי גודש.  
                                                                                     

                                

ט"ו שבט תשע"ח - 93131/01/2018



FAST FIT

Trade Mark No. 291182 מספר סימן

Application Date 10/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: NIKE Innovate C.V.

Address: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, U.S.A.

(Netherlands Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
pullovers, sweat shirts, sweat pants, sweaters, 
jackets, jerseys, coats, socks, sweatbands, gloves, 
armbands, vests and scarves; headwear, namely, 
hats, caps, visors, bandanas, hoods, head bands and 
sweat bands; all included in class 25.     

ביגוד, כלומר, מכנסיים, מכנסיים קצרים, חולצות, חולצות טי, 
טרנינגים, חולצות זיעה, מכנסי טרנינג, סוודרים, מעילים, 
חולצות, ז'קטים, גרביים, סרטי זיעה, כפפות, סרטי זרוע, 

אפודות וצעיפים; ביגוד לראש, כלומר, כובעים, כובעי מצחייה, 
מצחיות, בנדנות, ברדסים, סרטי ראש ומיזעים לראש; הנכללים 

כולם בסוג 25.

ט"ו שבט תשע"ח - 93231/01/2018



Trade Mark No. 291185 מספר סימן

Application Date 10/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: OPPEIN HOME GROUP INC.

Address: #366 Guanghua 3rd Road, Baiyun District, 
Guangzhou, Guangdong, People's Republic of China

(A corporation organized and existing under the laws of 
China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; Sideboards; Office furniture; Stools; 
Covers for clothing [wardrobe]; Containers, not of 
metal [storage, transport]; Doors for furniture; Mirrors 
[looking glasses]; Furniture fittings, not of metal; Door 
fittings, not of metal; Pillows; Beds; Bassinettes; 
Mattresses; Bed bases; all included in class 20.

ריהוט; מזנונים; ריהוט משרדי; שרפרפים; כיסויי לבגדים [ארון 
בגדים]; מיכלים, אשר אינם ממתכת [אחסון, הובלה]; דלתות 
עבור רהיטים; מראות [מראות]; ריהוט ואביזרים, אשר אינם 
ממתכת; אביזרי דלת, אשר לא ממתכת; כריות; מיטות; 
עריסות; מזרנים; בסיסי מיטה; הנכללים כולם בסוג 20.

                                                                                     
                      

ט"ו שבט תשע"ח - 93331/01/2018



SEAT Formentor

Trade Mark No. 291202 מספר סימן

Application Date 12/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEAT S.A.

Address: Autovia A-2, Km 585, Martorell, Barcelona, 
08760, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; Apparatus for locomotion by land; 
Automobiles; Parts and fittings for vehicles. 

כלי רכב; התקנים ניידים ביבשה; מכוניות; חלקים ואביזרים 
לכלי רכב.                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 93431/01/2018



SEAT Mallorca

Trade Mark No. 291203 מספר סימן

Application Date 12/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEAT S.A.

Address: Autovia A-2, Km 585, Martorell, Barcelona, 
08760, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; Apparatus for locomotion by land; 
Automobiles; Parts and fittings for vehicles. 

כלי רכב; התקנים ניידים ביבשה; מכוניות; חלקים ואביזרים 
לכלי רכב.                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 93531/01/2018



Trade Mark No. 291205 מספר סימן

Application Date 12/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

a Korean Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Dish washers; electric mixers for household 
purposes; electric vacuum cleaner bags; electric 
vacuum cleaners; electric washing machines for 
household purposes; robotic vacuum cleaners; all 
included in class 07.

מדיחי כלים; מערבלים חשמליים למטרות משק בית; שקיות 
לשואבי אבק חשמליים; שואבי אבק חשמליים; מכונות כביסה 
חשמליות למטרות משק בית; שואבי אבק רובוטיים; הנכללים 
כולם בסוג 07.                                                                 

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 93631/01/2018



HIFOLD

Trade Mark No. 291207 מספר סימן

Application Date 12/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1365553 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Carfoldio Ltd. שם: קרפולדיו בע"מ

Address: 13 Hasadna St., P.O.B. 2169, Ra'anana, 
4365007, Israel

כתובת : רח' הסדנא 13, ת.ד. 2169, רעננה, 4365007, ישראל

תאגיד ישראלי

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: 12 סוג: 12

Safety seats for children for vehicles; all included in 
class 12.

מושבי בטיחות לילדים המיועדים לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 
           .12

ט"ו שבט תשע"ח - 93731/01/2018



Trade Mark No. 291286 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1328209 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: netfabb GmbH

Address: Eichenbuehl 10, 92331 Lupburg, Germany

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in manufacturing and 3D 
printing.

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in manufacturing and 3D printing; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in manufacturing and 3D printing.

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

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

U.S.A., 28/10/2016, No. 87219585 ארה"ב, 28/10/2016, מספר 87219585

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 93831/01/2018



Trade Mark No. 291287 מספר סימן

Application Date 04/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1328223 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: iCeutica, Inc.

Address: The Navy Yard Corporate Center, One Kew 
Place, 150 Rouse Boulevard, Philadelphia PA 19112, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraines, pain, inflammation, infection, respiratory 
diseases and conditions, hormonal disorders, cancer 
and the side effects of the treatment of cancer, 
namely, mucositis, pain, nausea, bone marrow 
depletion, fibrosis, nerve damage, rashes, sore skin, 
hair loss, flu-like symptoms, fatigue, weakness, fever, 
and drop in blood pressure; veterinary preparations 
for the treatment of migraines, pain, inflammation, 
infection, respiratory diseases and conditions, 
hormonal disorders, and cancer.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical drug development services.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property.

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

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

U.S.A., 21/10/2016, No. 87212283 ארה"ב, 21/10/2016, מספר 87212283

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 93931/01/2018



Trade Mark No. 291288 מספר סימן

Application Date 04/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1328224 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: iCeutica Inc.

Address: The Navy Yard Corporate Center, One Kew 
Place, 150 Rouse Boulevard, Philadelphia PA 19112, 
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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraines, pain, inflammation, infection, respiratory 
diseases and conditions, hormonal disorders, cancer 
and the side effects of the treatment of cancer, 
namely, mucositis, pain, nausea, bone marrow 
depletion, fibrosis, nerve damage, rashes, sore skin, 
hair loss, flu-like symptoms, fatigue, weakness, fever, 
and drop in blood pressure; veterinary preparations 
for the treatment of migraines, pain, inflammation, 
infection, respiratory diseases and conditions, 
hormonal disorders, and cancer.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical drug development services.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property.

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

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

U.S.A., 21/10/2016, No. 87212291 ארה"ב, 21/10/2016, מספר 87212291

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 94031/01/2018



Trade Mark No. 291289 מספר סימן

Application Date 06/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1328226 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Trifold, LLC

Address: 4920 Brainard Road, Orange OH 44022-1512, 
U.S.A.

(Ohio, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Carts; carts, namely, wheeled, collapsible, canvas 
carts for transporting and hauling objects; strollers; 
baby strollers; crash carts; fitted covers for shopping 
carts; goods handling carts; grocery carts; hospital 
carts; hospital carts for dispensing medication; 
mobile storage cart for domestic and commercial 
use; non-motorized carts for transporting and storing 
recreational and sports equipment and sports balls; 
shopping carts; trolleys.

ט"ו שבט תשע"ח - 94131/01/2018



Trade Mark No. 291311 מספר סימן

Application Date 15/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SERVICE REST LTD. שם: סרוויס רסט בע"מ

Address: De Lima, Ramot, Jerusalem, 97237, Israel כתובת : דה לימה 12, רמות, ירושלים, 97237, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ARYEH LITT

Address: 34 Ben Yehudah Street, The City Tower Suite 
504, Jerusalem, 94230, Israel, Israel

שם: אריה לית

כתובת : בן יהודה 34, מגדל העיר חדר 504, ירושלים, 94230, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

ט"ו שבט תשע"ח - 94231/01/2018



Trade Mark No. 291325 מספר סימן

Application Date 16/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yiwu Hangshang E-Commerce Co.,Ltd.

Address: Room 101, No.3 Building 73, No.8 Area,, 
Liuqing, Liu Er Village,Beiyuan Area, Yiwu, Zhejiang, 
People's Republic of China

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: 14 סוג: 14

Jewellery boxes; necklaces [jewellery]; jewellery; 
jewellery findings ; earrings; precious stones;  rings 
[jewellery]; silver arts and crafts ; wristwatches ; 
straps for wristwatches ; movements for clocks and 
watches; watch chains; all included in class 14.

קופסאות תכשיטים; שרשראות [תכשיטים]; תכשיטים; ממצאי 
תכשיטים; עגילים; אבנים יקרות; טבעות [תכשיטים]; אומנות 
ויצירה עשוי מכסף; שעוני יד; רצועות לשעוני יד; מנגנונים 

לשעוני יד וקיר; שרשראות שעון; הנכללים כולם בסוג 14.         
                                                                                    

  

ט"ו שבט תשע"ח - 94331/01/2018



Trade Mark No. 291331 מספר סימן

Application Date 16/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The phrase "ONE PROJECT" in black English big 
letters -So the word "one" is written and under the 
letter "O" there is a line. Below the word "ONE" 
appears the word "PROJECT" written smaller letters 
then the word "ONE"

צמד המילים "וואן פרוג'קט" באנגלית בשחור בכתב גדול- כך 
שהמילה "ואן" כתובה באותיות גדולות ומתחת לאות "או" יש 
קו. מתחת למילה "וואן" מופיעה המילה "פרוג'קט" באותיות 

גדולות בגדול כתב קטן יותר.

Ownersבעלים

Name: MGS Sport Trading Ltd. שם: אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

Address: 6 Hamachtesh St., Holon, 58810, Israel כתובת : המכתש 6, חולון, 58810, 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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 94431/01/2018



Trade Mark No. 291332 מספר סימן

Application Date 16/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

the capital english letter "o" in black and below the 
letter "o" appears a line

האות "או" באנגלית באות גדולה בצבע שחור ומתחת לאות 
"או" קיים קו

Ownersבעלים

Name: MGS Sport Trading Ltd. שם: אמ. ג'י. אס ספורט טרדינג בע"מ

Address: 6 Hamachtesh St., Holon, 58810, Israel כתובת : המכתש 6, חולון, 58810, 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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 94531/01/2018



RLX

Trade Mark No. 291341 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 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), watch straps,  dials (clock and 
watchmaking),  boxes and presentation cases for 
clock and watchmaking and jewellery, watch 
movements and parts thereof; jewellery; precious 
stones and semi-precious stones; precious metals 
and their alloys; all included in Class 14.

שעונים ושענות, כלומר שעונים, שעוני יד, רכיבים עבור שעונים 
ושעונים ושענות אביזרים שאינם נכללים בסוגים אחרים וחפצים 

לשעונים ושענות, שעונים וכלים כרונומטרים אחרים, 
כרונומטרים, כרונוגרפים (שעונים ושענות), רצועות שעון, 

מחוגים (שעונים ושענות), קופסאות ותיבות תצוגה לשעונים 
ושענות ותכשיטים, מנגנוני שעון וחלקים עבורם; תכשיטים; 

אבנים יקרות ואבנים יקרות למחצה; מתכות יקרות והסגסוגות 
שלהם; הנכללים כולם בסוג 14.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 94631/01/2018



Trade Mark No. 291345 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: green

הסימן מוגבל לצבעים ירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: SEA OF SPA LABS LTD. שם: סי אוף ספא מעבדות בע"מ

Address: 22 Haplada St., Arad, Israel כתובת : רח' הפלדה 22, ערד, 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: 3 סוג: 3

Cosmetic soaps; cream soaps; perfumed soaps; 
soaps for body care; soaps for personal use; 
essential oils; cosmetic creams for skin care; hair 
care creams; hair care preparations; hair care lotions; 
lotions for face and body care; nail care preparations; 
body and beauty care cosmetics; cosmetic creams; 
cosmetic preparations; cosmetics; body oils; hair 
coloring preparations; hair styling preparations; hair 
shampoos and conditioners; baby oils; shampoos for 
babies; bath and shower gels and salts not for 
medical purposes; bath oils; bath soaps; bath foam; 
massage oils; cosmetic massage creams; sun screen 
preparations; sunscreen creams; suntanning oils and 
lotions; sun block preparations; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; beauty gels; beauty creams; 
body creams; face creams for cosmetic use; beauty 
lotions; body lotions; skin lotions; make-up; 
cosmetics and make-up; make-up for the face and 
body; make-up removing preparations.

סבון קוסמטי; סבון קרמי; סבונים מבושמים; סבונים לטיפול 
בגוף; סבונים לשימוש אישי; שמנים אתריים; קרמים קוסמטיים 
לטיפול בעור; קרמים לטיפול בשיער; תכשירים לטיפול בשיער; 
תחליבים לטיפול בשיער; תחליבים לטיפול בפנים ובשיער; 

תכשירים לטיפול בציפורניים; תכשירים קוסמטיים ליופי ולטיפול 
בגוף; קרמים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים; קוסמטיקה; 

שמנים לגוף; תכשירי צביעה לשיער; תכשירים לעיצוב השיער; 
שמפו וקונדישינר ( מרכך שיער); שמנים לתינוקות (תמרוקים); 
שמפו לתינוקות; ג'לים ומלחים לאמבטיה ולמקלחת, שלא 

למטרות רפואיות; שמנים לאמבטיה; סבונים לאמבטיה; קצף 
לאמבטיה; שמני עיסוי; קרמים קוסמטיים לעיסוי; תכשירים 
להגנה מן השמש; קרמים להגנה מהשמש; שמנים ותחליבים 
לשיזוף; תכשירים לשיזוף עם מקדם הגנה; חלב, ג'לים, ושמנים 
לשיזוף ולאחר שיזוף, ג'לים ליופי; קרמים ליופי; קרמים לגוף; 
קרמים לפנים לשימוש קוסמטי; תחליבים ליופי; תחליבים לגוף; 
תחליבים לעור; איפור; קוסמטיקה ואיפור; איפור לפנים ולגוף; 
תכשירים להסרת איפור.                                                   
                                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 94731/01/2018



Trade Mark No. 291346 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: green

הסימן מוגבל לצבעים ירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: SEA OF SPA LABS LTD. שם: סי אוף ספא מעבדות בע"מ

Address: 22 Haplada St., Arad, Israel כתובת : רח' הפלדה 22, ערד, 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: 3 סוג: 3

Cosmetic soaps; cream soaps; perfumed soaps; 
soaps for body care; soaps for personal use; 
essential oils; cosmetic creams for skin care; hair 
care creams; hair care preparations; hair care lotions; 
lotions for face and body care; nail care preparations; 
body and beauty care cosmetics; cosmetic creams; 
cosmetic preparations; cosmetics; body oils; hair 
coloring preparations; hair styling preparations; hair 
shampoos and conditioners; baby oils; shampoos for 
babies; bath and shower gels and salts not for 
medical purposes; bath oils; bath soaps; bath foam; 
massage oils; cosmetic massage creams; sun screen 
preparations; sunscreen creams; suntanning oils and 
lotions; sun block preparations; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; beauty gels; beauty creams; 
body creams; face creams for cosmetic use; beauty 
lotions; body lotions; skin lotions; make-up; 
cosmetics and make-up; make-up for the face and 
body; make-up removing preparations.

סבון קוסמטי; סבון קרמי; סבונים מבושמים; סבונים לטיפול 
בגוף; סבונים לשימוש אישי; שמנים אתריים; קרמים קוסמטיים 
לטיפול בעור; קרמים לטיפול בשיער; תכשירים לטיפול בשיער; 
תחליבים לטיפול בשיער; תחליבים לטיפול בפנים ובשיער; 

תכשירים לטיפול בציפורניים; תכשירים קוסמטיים ליופי ולטיפול 
בגוף; קרמים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים; קוסמטיקה; 

שמנים לגוף; תכשירי צביעה לשיער; תכשירים לעיצוב השיער; 
שמפו וקונדישינר ( מרכך שיער); שמנים לתינוקות (תמרוקים); 
שמפו לתינוקות; ג'לים ומלחים לאמבטיה ולמקלחת, שלא 

למטרות רפואיות; שמנים לאמבטיה; סבונים לאמבטיה; קצף 
לאמבטיה; שמני עיסוי; קרמים קוסמטיים לעיסוי; תכשירים 
להגנה מן השמש; קרמים להגנה מהשמש; שמנים ותחליבים 
לשיזוף; תכשירים לשיזוף עם מקדם הגנה; חלב, ג'לים, ושמנים 
לשיזוף ולאחר שיזוף, ג'לים ליופי; קרמים ליופי; קרמים לגוף; 
קרמים לפנים לשימוש קוסמטי; תחליבים ליופי; תחליבים לגוף; 
תחליבים לעור; איפור; קוסמטיקה ואיפור; איפור לפנים ולגוף; 
תכשירים להסרת איפור.                                                   
                                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 94831/01/2018



Trade Mark No. 291350 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen JETBeam Electronic Technology 
Co., Ltd

Address: 3rd Floor, Build. 1, Yongchangsheng Factory 
Site, Dunbei Industrial Area, Dalang South Road, 
Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen, 
People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Street lamps; miners' lamps; pocket torches, electric; 
pocket searchlights; torches for lighting; flashlights 
[torches]; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; bicycle lights; diving lights; aquarium 
lights; all included in class 11.

מנורות רחוב; מנורות לכרייה; פנסי כיס, חשמליים; לפידים 
זרקורי כיס; פנסים לתאורה [פנסי כיס]; דיודות פולטות אור 

[LED]; תאורת אופניים; אורות צלילה; מכשירי תאורה; אורות 
לאקווריום; הנכללים כולם בסוג 11.                                     

                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 94931/01/2018



ENGINEERED BY HP

Trade Mark No. 291351 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 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

Smart watches; smart watch bands; wearable activity 
trackers; connected bracelets; wearable computer 
peripherals; wearable cameras; wearable computers; 
wearable mobile phones; computer application 
software for connecting, monitoring and controlling 
smart watches, wearable activity trackers and 
wearable digital electronic devices for viewing, 
sending and receiving texts, emails, data and 
information from smart phones, tablet computers and 
portable computers.

שעונים חכמים; רצועות שעונים חכמים; עוקבי פעילות לבישים; 
צמידים מחוברים; ציוד היקפי למחשב לבישים; מצלמות 

לבישות; מחשבים לבישים; טלפונים ניידים לבישים; אפליקציות 
תוכנות מחשב להתחברות, בקרה ושליטה על שעונים חכמים, 
עוקבי פעילות לבישים ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים לבישים 
לצפייה, שליחת וקבלת טקסטים, דואר אלקטרוני, נתונים ומידע 
מטלפונים חכמים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים.                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 14 סוג: 14

Watches; wristwatches; watch bands; watch straps. שעונים; שעוני יד; רצועות שעונים; חגורות שעונים.     

Class: 42 סוג: 42

Application service provider, namely, hosting, 
managing, and providing access to online computer 
application software, and web sites, for use in 
connecting, monitoring and controlling smart 
watches, wearable activity trackers and wearable 
digital electronic devices for viewing, sending and 
receiving texts, emails, data and information from 
smart phones, tablet computers and portable 
computers.

ספק שירות אפליקציות, דהיינו, אירוח, ניהול, ואספקת גישה 
לאפליקציות תוכנות מחשב מקוונות, ואתרי אינטרנט, לשימוש 
בהתחברות, בקרה ושליטה על שעונים חכמים, עוקבי פעילות 
לבישים ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים לבישים לצפייה, 
שליחת וקבלת טקסטים, דואר אלקטרוני, נתונים ומידע 

מטלפונים חכמים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים.                     
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 95031/01/2018



Trade Mark No. 291353 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: BYD COMPANY LIMITED

Address: No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng 
New District, Shenzhen, People's Republic of China

(A corporation organized and existing under the laws of 
China)

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: 12 סוג: 12

Rolling stock for railways; Electric vehicles; 
Locomotives; Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; Motorcycles; Cars; Funiculars; 
Aeroplanes; Boats; Civilian drones; all included in 
class 12

ציוד על גלגלים למסילת רכבת; כלי רכב חשמליים; קטרים; כלי 
רכב לתנועה ביבשה, באוויר, במים או במסילה; אופנועים; 

מכוניות; רכבלים; מטוסים; סירות; מטוסים ללא טייס אזרחיים; 
הכל כלול 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)

People's Republic of China, 12/10/2016, No. 
21549518

סין, 12/10/2016, מספר 21549518

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 95131/01/2018



Trade Mark No. 291357 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

End equipment, including cellular devices, tablets, 
laptops; apparatus, devices and equipment for 
communication and telecommunication; telephones 
and mobile phones; radiotelephone devices; 
accessories for telephones, mobile phones, tablets 
and laptops, including cases, covers, headsets, 
handsfree speakers, chargers, batteries, adhesive 
panels and straps; transmission apparatus and 
devices; modems; cellular modems; computers; 
computer hardware; parts and components for all the 
aforementioned goods.

ציוד קצה, לרבות מכשירים סלולארים, טאבלטים, לפטופים; 
התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 

וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; אביזרים נלווים לטלפונים, 
לטלפונים ניידים, לטאבלטים וללפטופים כולל נרתיקים, כיסויים, 
אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; 
התקנים ומכשירי שידור; מודמים; מודמים סלולריים; מחשבים; 
חומרת מחשב; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל.                                                                             
                                                                                    

                                                            

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely communication and 
telephone services, provision of cellular 
communication services.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו תקשורת וטלפון, אספקת שירותי 
תקשורת סלולארית                                                           

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 95231/01/2018



Trade Mark No. 291362 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass frames and accessories for them.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים ואביזרים עבורם.                 

Class: 14 סוג: 14

Jewels, namely, rings (jewelry), fashion jewels, 
Bronze jewelry, gold jewelry, jewelry made of glass, 
diamond jewelry, jewelry for children, silver jewelry, 
plastic jewelry, jewelry made of crystal, ivory jewelry, 
cloisonné jewelry, sterling silver jewelry, jewelry for 
the head, precious jewels, paste jewelry (costume 
jewelry), bronze jewelry, jewelry of yellow amber, 
jewelry plated with precious metals, jewelry from 
metal; chains, bracelets, ankle bracelets, earrings; 
clocks, wristwatches, alarm clocks; products made of 
precious metals and products made of precious 
metals alloys, namely, bangles, figures made of 
precious metals or their alloys,  tie clips, key rings, 
jewelry rolls, tie pins, brooches, figurines made of 
precious metal or its alloys,  ornaments in the nature 
of jewelry, jewelry chains,  jewelry boxes, decorated 
pins for clothing and hats; shoe ornaments of 
precious metal; tie clip; cufflinks

תכשיטים, דהיינו, טבעות (תכשיטים), תכשיטי אופנה, תכשיטי 
ברונזה, תכשיטי זהב, תכשיטי זכוכית, תכשיטי יהלומים, 
תכשיטי ילדים, תכשיטי כסף, תכשיטי פלסטיק, תכשיטי 

קריסטל, תכשיטי שנהב, תכשיטי אמייל מקושט (תכשיטים), 
תכשיטי כסף סטרלינג, תכשיטים לראש, תכשיטים יקרי ערך, 
תכשיטים מזכוכית שטרס, תכשיטים מעוצבים מברונזה, 
תכשיטים מענבר צהוב, תכשיטים מצופים מתכות יקרות, 
תכשיטים ממתכת; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, 

עגילים; שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות 
יקרות ומוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות, דהיינו, אצעדות 
(צמידים), דמויות ממתכות יקרות או סגסוגות שלהן, מהדקי 
עניבות, מחזיקי-מפתחות, נרתיקי תכשיטים, סיכות לעניבות, 
סיכות נוי, פסלונים עשויים מתכת יקרה או סגסוגות שלה, 
קישוטים (עיטורים) בצורת תכשיטים, שרשראות תכשיטים, 

קופסאות תכשיטים; סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים 
לנעליים ממתכת אצילה; תופסן לעניבה; חפתים                      
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, attaché cases, purses; saddle belts, 
money belts; products made of leather and fur, 
namely, leather pouches, leather luggage, leather 
cases for credit cards, leather key pouches, leather 
cases for keys, leather briefcases and bags, fur;  
parasols; umbrellas

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות אוכף, חגורות 
כסף; מוצרים העשויים מעורות ופרוות, דהיינו, נרתיקי עור, 
מזוודות עור, נרתיקי עור לכרטיסי אשראי, נרתיקי מפתחות 
מעור, תיבות עור למפתחות, תיקי עור ותיקים, פרוות;  

שמשיות; מטריות.                                                             
                                    

Class: 25 סוג: 25

clothing, footwear and headscarves; clothing for 
women, men, children and infants, sportswear, 
casual wear, tailored clothing, shirts and pants long 
and short, sweatshirts, dresses, lingerie, coats, 
knitwear, sweaters, tank tops, sweat suits, one-piece 
coveralls, comfort wear and pajamas, stockings, 
socks, leggings, hates, scarves, swimwear; shoes, 
sandals, flip-flops, boots; belts; towel bath robes      

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; בגדי נשים, גברים, ילדים 
ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, חולצות 
ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה 
תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, 

אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, 
כובעים, צעיפים, בגדי ים; נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים; 
חגורות; חלוקי אמבט ממגבת                                             

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 95331/01/2018



Ownersבעלים

Name: Palo Retail Ltd. שם: פאלו ריטייל בע"מ

Address: 22 hamelacha street, Rosh Haayin, 4809162, 
Israel

כתובת : רחוב המלאכה 22, ראש העין, 4809162, ישראל

פאלו ריטייל בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stores and fashion 
store chain and / or department stores; fashion shop 
services and / or department stores services; retail 
and wholesale marketing; retail services provided by 
fashion and home-décor store chain and / or 
department stores, for the sale of a variety of goods, 
namely , fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, clothing for 
women, men, children and infants, sportswear, 
casual wear, tailored clothes, long and short sleeved 
shirts, pants and shorts, sweatshirts, dresses, 
underwear, jackets and coats, knitwear, sweaters, 
undershirts and T-shirts, track suits, overalls, 
comfortable clothing and pajamas, stockings, socks, 
tights and leggings, hats, scarves, bathing suits, 
bathrobes, shoes, sandals, slippers and flip-flops, 
boots, belts, bags, wallets, glasses, sunglasses, 
watches, jewelry pins, hair accessories, makeup, 
sports equipment; retail services provided by online 
fashion and home-décor store chain and / or online 
department stores, for the sale of a variety of goods, 
namely , fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, makeup, sports 
equipment, houseware and household goods, 
cosmetics and toys, clothing for women, men, 
children and infants, sportswear, casual wear, 
tailored clothes, long and short sleeved shirts, pants 
and shorts, sweatshirts, dresses, underwear, jackets 
and coats, knitwear, sweaters, undershirts and T-
shirts, track suits, overalls, comfortable clothing and 
pajamas, stockings, socks, tights and leggings, hats, 
scarves, bathing suits, shoes, sandals, slippers and 
flip-flops, boots, belts, bags, wallets, glasses, 
sunglasses, watches, jewelry pins, hair accessories; 
organization, management and operation of a 
customer's member club; advertising and marketing, 
among others through the Internet.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות אופנה ו/או כלבו; שירותי 
חנות אופנה ו/או כלבו; שיווק קמעונאי וסיטונאי; שירותים 

קמעונאיים המסופקים באמצעות רשת חנויות  אופנה ובית  ו/או 
כלבו, לממכר מגוון טובין, דהיינו, אביזרי אופנה ומשקפיים, 

תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, כלים ומוצרים לבית, 
קוסמטיקה וצעצועים, בגדי נשים, גברים, ילדים ותינוקות, בגדי 
ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים 
וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, 
סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות 

ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, 
חלוקי אמבטיה, נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים, חגורות, 
תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטי 

סיכות, אביזרי שיער, איפור, ציוד ספורט; שירותים קמעונאיים 
המסופקים באמצעות רשת חנויות  אופנה ובית  ו/או כלבו 

מקוונות, לממכר מגוון טובין, דהיינו, אביזרי אופנה ומשקפיים, 
תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, איפור, ציוד ספורט, 
כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, בגדי נשים, גברים, 
ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, 

חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה 
תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, 

אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, 
כובעים, צעיפים, בגדי ים, נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים, 
חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, שעונים, 

תכשיטי סיכות, אביזרי שיער; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון 
לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט     
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VITAL SIGNS

Trade Mark No. 291365 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of development, 
creation, production, distribution, and post-production 
of television show; entertainment in the nature of 
ongoing television programs in the field of drama; 
entertainment services, namely, an ongoing series 
featuring drama provided through Internet 
transmission and streaming services; entertainment, 
namely a continuing dramatic television show 
broadcast over internet websites and streaming 
services; entertainment, namely a continuing drama 
broadcast over television, radio, and internet 
websites; all included in class 41.

שירותי בידור באופי של פיתוח, יצירה, הפקה, הפצה, 
גמר-הפקה של תוכנית טלוויזיה; בידור באופי של של תוכניות 
טלוויזיה מתמשכות בתחום הדרמה; שירותי בידור, שהם, 
סדרה מתמשכת שמציגה דרמה שניתנת באמצעות שידורי 
אינטרנט ושירותי הזרמת מדיה; בידור, שהם שידור תוכנית 
טלוויזיה דרמטית מתמשכת דרך אתרי אינטרנט וכן שירותי 

הזרמת מדיה; בידור, שהם שידור דרמה מתמשכת בטלוויזיה, 
רדיו, אתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

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

Jamaica, 19/07/2016, No. 70628 ג'מאייקה, 19/07/2016, מספר 70628

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 95531/01/2018



PARADROP

Trade Mark No. 291366 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: K-Swiss Inc.

Address: 523 West 6th Street, Fifth Floor, Los Angeles, 
90014, CA, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes, boots, and sandals; all included in class 25. נעליים, מגפיים, וסנדלים; הנכללים כולם בסוג 25.
           

ט"ו שבט תשע"ח - 95631/01/2018



Trade Mark No. 291368 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black,silver

הסימן מוגבל לצבעים שחור,כסף הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: SEX STYLE 3000 (1995) Ltd שם: סקסטייל 3000 (1995) בע"מ

Address: 85 Medinat  Ha'yehudim st., Herzelia, Israel כתובת : מדינת היהודים 85, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Einat Faran

Address: 22 Ben Guryin, Herzliyya, Israel

שם: עינת פארן

כתובת : בן גוריון 22 שער העיר הרצליה, הרצליה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals ie: lubricant gel for intimate use תכשירי רוקחות כלומר: ג'ל סיכה לשימוש אינטימי                   
          

ט"ו שבט תשע"ח - 95731/01/2018



Trade Mark No. 291370 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Galit Marom LTD. שם: גלית מרום בע"מ

Address: 21 Ahad Haam St. Rishon Le Zion, Rishon 
Leziyyon, Israel

כתובת : אחד העם 21 ראשון לציון, ראשון לציון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Budovich, Raz & Co. - Law Offices

Address: 11 Menachem Begin St., Ramat Gan, 5268104, 
Israel

שם: בודוביץ', רז ושות' - עורכי-דין

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the treatment of the hair, hair lotions, 
hair dyes and tints preparations, hair shampoos; 
Cosmetics preparations, Perfumery, non medicated 
toilet preparations; Make ups, including mascara, 
eyebrow  pencils, eye shadow eyelash and eye brow 
cream, Nail treatment preparations, including: Nail 
lacquer. Nail polish remover.  . Lipstick .lip liner nail 
polish base coats. Nail polish top coats and nail 
hardener. Preparation for making artificial fingernails 
and kits for making artificial fingernails, Bonding 
liquids disinfectants glue removers brush cleaners 
nail adhesives brushes, nail polish  dryers, soaps 
essential oils  -  all included in class 3

תכשירים לטיפול בשיער, תרחיצי שיער, תכשירים לצביעת 
השיער ולגיוונו, שמפו; תכשירי קוסמטיקה, בישום, ותכשירי 
טואלט  שאינם תרופתיים; צרכי איפור, לרבות: מסקרה, 

מכחולים לגבות, כחל משחה לריסים ולגבות; תכשירים לטיפול 
בציפורניים, לרבות: לכה לציפורניים מסיר לכה מציפורניים, 
שפתון. עפרון שפה, בסיסי לכה לציפורניים  ציפויי לכה 

לציפורניים ותכשיר לחיזוק הציפורן: תכשירים להכנת ציפורני 
אצבע מלאכותיות, חומרים מקשרים, חומרי חיטוי, מסירי דבק, 
מנקי מברשת, דבקים לציפורן, מברשות, מייבשי לכות ציפורן;  
סבונים, שמנים אתריים – הנכללים כולם  בסוג 3.                   
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Trade Mark No. 291373 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, White, Red, Yellow.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, לבן, אדום, צהוב הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: GISPAN YITZHAK (GIA CO.) שם: ג'יספן יצחק (גיא עסקים)

Address: 4 Yesod Hamaala, P.O.B. 544, Hod Hasharon, 
45105, Israel

כתובת : יסוד המעלה 4, ת.ד. 544, הוד השרון, 45105, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching powder for talitot and ciciyot. אבקת הלבנה לטליתות וציציות.                             

ט"ו שבט תשע"ח - 95931/01/2018



Trade Mark No. 291378 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 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: 5 סוג: 5

Absorbent underpants and disposable training pants 
for babies and young children.

תחתונים סופגים ותחתוני גמילה חד-פעמיים עבור תינוקות 
וילדים צעירים.                               

ט"ו שבט תשע"ח - 96031/01/2018



Trade Mark No. 291379 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and administration for 
construction services of gas fueling stations, 
including liquefied petroleum gas and/or natural gas;
Business management and administration for gas 
fueling services for vehicles and/or other means of 
transportation, including liquefied petroleum gas 
and/or natural gas; business management and 
administration for marketing and sales of gas fueling 
systems, such as liquefied petroleum gas and/or 
natural gas; 
business management and administration for 
marketing and sales of gases, including liquefied 
petroleum gas and/or natural gas, gas materials, gas 
products, and gas additives; business management 
and administration for installation and construction 
services of gas fueling systems, such as liquefied 
petroleum gas and/or natural gas; marketing and 
sales services of machinery and systems for gas 
fueling, such as liquefied petroleum gas and/or 
natural gas, gas materials, gas products, and gas 
additives; All included in class 35.

ניהול וטיפול בעסקים למתן שירותי הקמת תחנות תדלוק בגז, 
לרבות גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי;ניהול וטיפול בעסקים 
למתן שירותי תדלוק לכלי רכב ו/או אמצעי תחבורה נוספים בגז, 
לרבות גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי; ניהול וטיפול בעסקים 
לשיווק ומכירת מערכות לתדלוק בגז דוגמת גז פחמימני מעובה 

ו/או גז טבעי;  ניהול וטיפול בעסקים לשיווק ומכירת גזים, 
לרבות גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי, חומרי גז, מוצרי גז 

ותוספי גז;  ניהול וטיפול בעסקים למתן שירותי התקנת והקמת 
מערכות לתדלוק בגז, דוגמת גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי; 
שירותי שיווק ומכירה של מכונות ומערכות לתדלוק בגז, דוגמת 
גז פחמימני מעובה ו/או גז טבעי, חומרי גז, מוצרי גז ותוספי גז; 

הנכללים כולם בסיווג 35
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and construction services 
for gas fueling stations, including liquefied petroleum 
gas and/or natural gas; 
building constructions; Gas fueling services for 
vehicles and/or other means of transportation, 
including liquefied petroleum gas and/or natural gas; 
Gas systems installation, maintenance and 
construction services for vehicles, other means of 
transportation, machinery and machine tools, gas 
fueling systems such as liquefied petroleum gas 
and/or natural gas;  All included in class 37.

שירותי התקנת, אחזקת והקמת תחנות לתדלוק בגז, לרבות גז 
פחמימני מעובה ו/או גז טבעי;הקמת מבנים; שירותי תדלוק כלי 

רכב ו/או אמצעי תחבורה נוספים בגז, לרבות גז פחמימני 
מעובה ו/או גז טבעי; שירותי התקנת, אחזקת והקמת מערכות 

גז, לרבות כלי רכב, אמצעי תחבורה נוספים, מכונות וכלי 
מכונות, מערכות לתדלוק בגז, דוגמת גז פחמימני מעובה ו/או 

גז טבעי;
הנכללים כולם בסיווג 37
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Ownersבעלים

Name: Tamir RAZ שם: תמיר רז

Address: 3 HaOren street, Binyamina-giv'at Ada, 30500, 
Israel

כתובת : האורן 3, בנימינה-ג.עדה, 30500, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Patentick -  IP Portfolio Management

Address: P.O.B. 151, Beit Hanania, 37807, Israel

שם: פטנתיק - ניהול תיקי קניין רוחני

כתובת : ת.ד. 151, בית חנניה, 37807, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 96231/01/2018



ELUNIR

Trade Mark No. 291380 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Medinol Ltd. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Building 8, P.O.B. 58165, Tel 
Aviv, 6158101, Israel

כתובת : קריית עתידים, בניין 8, ת.ד. 58165, תל אביב, 
6158101, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Stents סטנטים

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

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

U.S.A., 01/08/2016, No. 87122862 ארה"ב, 01/08/2016, מספר 87122862

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 96331/01/2018



Trade Mark No. 291382 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat extracts; chips; preserved, crystallized, dried 
and cooked fruits and vegetables and mixtures for 
preparing food that contains them; jellies, jams, 
confitures; preserves; pickles; fruit salads; fruit jellies; 
all included in class 29.

תמציות בשר; צ'יפסים; פרות וירקות גבישיים, משומרים, 
מיובשים ומבושלים ותערובות להכנת מאכלים המכילים אותם; 
קרישים, ריבות, מרקחות; שימורים; כבושים; סלטי פירות; 

קרישי פירות; הנכללים כולם בסוג 29.                                 
                                                                  

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; all included in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.                         
  

ט"ו שבט תשע"ח - 96431/01/2018



VidaLog

Trade Mark No. 291420 מספר סימן

Application Date 22/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1348164 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: HEALTHWATCH LTD שם: הלט'ווטש בע"מ 

Address: Hazeitim 34, Herzelia, 4630734, Israel כתובת : הזיתים 34, הרצליה, 4630734, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP CONSULTING

Address: 7 Haim Gilad St., Petah Tiqwa, 49377, Other, 
Israel

שם: איי. פי. יעוץ והכוונה

כתובת : חיים גלעד 7, פתח תקוה, 4937754, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for analysis, storage and reporting of 
physiological measurements, measured by sensors, 
namely, textile sensors; electronic components in the 
nature of sensors used in medical devices including 
diagnostic and monitoring equipment; all included in 
class 9.

תוכנה לניתוח, שמירה ודיווח של מדידות פיזיולוגיות שנמדדות 
ע"י חיישנים, דהיינו, חיישנים טקסטיליים; חלקים אלקטרוניים 
מסוג חיישנים אשר באים לשימוש במכשור רפואי לרבות לציוד 
לאבחון ולניטור; הנכללים כולם בסוג 9                                 
                                                                                    

      

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely diagnostic, monitoring and 
warning equipment; Diagnostic medical equipment 
for monitoring and for warning being incorporated in 
or connected to a piece of clothing as a clothing part; 
All included in Class 10.

מכשור רפואי, דהיינו ציוד אבחון והתראה; ציוד רפואי לאבחון, 
לניטור ולהתראה שהם חלק מפריט לבוש כלומר, שהם מובנים 
לתוך פריט לבוש או שהם מחוברים לפריט לבוש כחלק מפריט 
לבוש; הנכללים כולם בסוג 10.                                           

                                              

Class: 44 סוג: 44

Medical services provided in connection with 
diagnostic, monitoring and alert devices, namely, 
medical consultancy related to alerts received by 
patient and / or remote medical center and / or 
remote doctor medical consultancy services; Medical 
services provided in connection with diagnostic, 
monitoring and alert devices incorporated in or 
connected to a piece of clothing as a clothing part, 
namely, medical consultancy related to alerts 
received by patient and / or remote medical center 
and / or remote doctor medical consultancy services; 
all included in Class 44

שירותים רפואיים הניתנים בהקשר לאבחון, ניטור, ומכשירי 
התראה, דהיינו שירותי יעוץ רפואיים הקשורים להתראות 
המתקבלות ע"י החולה ו/או מרכז רפואי מרוחק ו/או שירותי 
יעוץ רפואי הניתן ע"י רופא מרוחק; שירותים רפואיים הניתנים 
בהקשר למכשירי אבחון, ניטור, והתראה שהם חלק מפריט 

לבוש או מחוברים לפריט לבוש כחלק מפריט לבוש, דהיינו, יעוץ 
רפואי הקשור להתראות אשר מתקבלות ע"י החולה ו/או מרכז 
רפואי מרוחק ו/או שירותי יעוץ רפואי הניתן ע"י רופא מרוחק; 
הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

ט"ו שבט תשע"ח - 96531/01/2018



Trade Mark No. 291431 מספר סימן

Application Date 22/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ziv michal שם: מיכל זיו  

Address: harimon, P.O.B. 90, Kefar Bin Nun, 9978000, 
modiin, Israel

כתובת : הרימון, ת.ד. 90, כפר בן נון, 9978000, מודעין, 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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 96631/01/2018



BARBARA'S

Trade Mark No. 291434 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Weetabix Company, Inc.

Address: 500 Nickerson Road Suite 150, Marlborough,, 
01752, MA, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals; cereal preparations; cereal powders; 
processed cereals; cereal snacks; breakfast cereal 
preparations; breakfast cereals; breakfast cereal 
crisps; muesli; cereal-based snack food, cereal bars, 
snack bars, foodstuffs made from cereals; snack 
foods made from cereals; snack bars made from 
cereals; cereal-based snack bars; ready to eat cereal 
derived food bars; cereal or oat bars with fruit; grain 
based fruit snack bars; granola-based snack bars, 
granola based cereals; granola; porridge; crackers, 
bread, pastry, non-medicated confectionery; biscuits, 
cakes, shortbread, cookies; puffed corn snacks, 
cheese flavoured puffed corn snacks, cheese puffs; 
grain-based snack foods; wheat-based biscuits; corn-
based snack food; granola-based snack food; rice-
based snack food; wheat-based snack food

דגנים;  תערובות דגנים; אבקות דגנים; דגנים מעובדים; חטיפי 
דגנים;  תערובות דגנים לארוחת בוקר; דגני בוקר; דגנים 
פריכים לארוחת בוקר; מוזלי; חטיפי מזון על בסיס דגנים, 

ברי-דגנים, חטיפי ברים,  מוצרי מזון עשוי מדגנים;  חטיפי ברים 
מזון עשויים מדגנים; חטיפי ברים מבוססי דגנים; דגנים מוכנים 
לאכילה שמקורם בברי מזון; ברים של דגנים או שבולת שועל 
עם פירות; חטיפי ברים פירות על בסיס גרעינים;  חטיפי ברים 
על בסיס גרנולה; דגנים על בסיס גרנולה; גרנולה; דייסה; 
קרקרים, לחם, מאפים, דברי מתיקה שאינם תרופה; 

בסקוויטים, עוגות, עוגיות פריכות מחמאה, עוגיות; חטיפי תירס 
תפוח, חטיפים מתירס תפוח בטעם גבינה; פחזניות גבינה;  

חטיפי מזון על בסיס גרעינים; ביסקוויטים על בסיס חיטה; חטיף 
מזון על בסיס תירס; חטיף מזון על בסיס גרנולה; חטיף מזון על 
בסיס אורז; חטיף מזון על בסיס חיטה; כל הסחורות נכללות 

בסוג 30.                                                         

ט"ו שבט תשע"ח - 96731/01/2018



SNACKIMALS

Trade Mark No. 291436 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Weetabix Company, Inc.

Address: 500 Nickerson Road Suite 150, Marlborough,, 
01752, MA, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals; cereal preparations; cereal powders; 
processed cereals; cereal snacks; breakfast cereal 
preparations; breakfast cereals; breakfast cereal 
crisps; muesli; cereal-based snack food, cereal bars, 
snack bars, foodstuffs made from cereals; snack 
foods made from cereals; snack bars made from 
cereals; cereal-based snack bars; ready to eat cereal 
derived food bars; cereal or oat bars with fruit; grain 
based fruit snack bars; granola-based snack bars, 
granola based cereals; granola; porridge; crackers, 
bread, pastry, non-medicated confectionery; biscuits, 
cakes, shortbread, cookies; puffed corn snacks, 
cheese flavoured puffed corn snacks, cheese puffs; 
grain-based snack foods; wheat-based biscuits; corn-
based snack food; granola-based snack food; rice-
based snack food; wheat-based snack food; all 
goods included in Class 30

דגנים;  תערובות דגנים; אבקות דגנים; דגנים מעובדים; חטיפי 
דגנים;  תערובות דגנים לארוחת בוקר; דגני בוקר; דגנים 
פריכים לארוחת בוקר; מוזלי; חטיפי מזון על בסיס דגנים, 

ברי-דגנים, חטיפי ברים,  מוצרי מזון עשוי מדגנים;  חטיפי ברים 
מזון עשויים מדגנים; חטיפי ברים מבוססי דגנים; דגנים מוכנים 
לאכילה שמקורם בברי מזון; ברים של דגנים או שבולת שועל 
עם פירות; חטיפי ברים פירות על בסיס גרעינים;  חטיפי ברים 
על בסיס גרנולה; דגנים על בסיס גרנולה; גרנולה; דייסה; 
קרקרים, לחם, מאפים, דברי מתיקה שאינם תרופה; 

בסקוויטים, עוגות, עוגיות פריכות מחמאה, עוגיות; חטיפי תירס 
תפוח, חטיפים מתירס תפוח בטעם גבינה; פחזניות גבינה;  

חטיפי מזון על בסיס גרעינים; ביסקוויטים על בסיס חיטה; חטיף 
מזון על בסיס תירס; חטיף מזון על בסיס גרנולה; חטיף מזון על 
בסיס אורז; חטיף מזון על בסיס חיטה; כל הסחורות נכללות 

בסוג 30.                                                                         
                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 96831/01/2018



KRAMER CORE

Trade Mark No. 291444 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1375857 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 96931/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for checking, supervision, 
monitoring, viewing, recording, transmission, 
processing or reproduction of sound and images; 
apparatus and instruments for controlling and 
transmitting video, audio and communication signals 
and information via wires or wireless means; video-
audio signal distributors; video-audio signal switchers 
and matrix switchers; video and audio enhancers, 
video and audio processors, RF processors; special 
effects generators; video encoders and decoders; 
electronic video signal scalers; scan converters; 
video standard converters; video time base 
correctors; computer genlock (generator locking) 
equipment, namely, genlock (generator locking) 
device for graphics and text overlay; computer 
controlled video equipment, namely, video matrix and 
processing control panels; computer interface 
products, namely, TTL (transistor-transistor logic) 
analogue encoders, TTL (transistor-transistor logic) 
to analogue converters, TTL (transistor-transistor 
logic) genlock (generator locking) encoder cards; 
room control devices, namely, electric switch wall 
plates and table bus bars with infra-red, ethernet, 
wireless network and controlling devices; audio signal 
defect correctors; video line amplifiers; twisted pair 
signal transmitters and receivers; video screen 
splitters and video time base signal delay correctors; 
electrical cables and wires; amplifiers; microphones; 
loudspeakers; centrally-controlled audio-video 
system comprised of audio amplification providing 
solutions for the integration of media and control in 
classrooms, training rooms and presentation rooms, 
comprising wall or ceiling-mounted multi-media 
projectors, wall or ceiling audio speakers, computer 
software for graphics videos, computer hardware for 
graphics videos, display screens, and optionally, 
DVD players; display screens; furniture-mounted 
connection bus featuring a power source, universal 
power sockets, video, audio, telephone and other 
network connectors; computer operating software for 
the aforementioned products; parts and fittings for 
the aforementioned products; furniture-mounted 
connection buses featuring a power source, universal 
power sockets, active or passive video, audio, 
telephone and other network connectors; parts and 
fittings thereof; controlled audio and video apparatus 
and fittings therefor, namely, electric, electronic, 
matrix and video-audio signal switches, audio and 
video processors, microphones, loudspeakers and 
display screens for producing and selectively 
transmitting audio and video in enclosed spaces; 
software for controlling audio, video and projecting 
accessories and computers in classrooms, 
boardrooms, conference rooms and auditoriums, 
enabling selective connection of input sources of 
audio and video signals, such as laptops and DVD's, 
for providing an interface and facilitating connection 
and controlled display of a plurality of such sources; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים עבור בדיקה, פיקוח, השגחה, סקירה, 
הקלטה, העברה, עיבוד או שיחזור של קול ודמויות; התקנים 
ומכשירים עבור בקרה ושידור של וידאו, אודיו ואותות תקשורת 
ומידע באמצעות אמצעים מחווטים או אלחוטיים; התקני חלוקת 
אות וידאו-אודיו; מתגי אות וידאו אודיו ומתגי מטריצה; התקני 
הגברת וידאו ואודיו, מעבדי וידאו ואודיו, מעבדי תדר רדיו; 

מחוללי אפקטים מיוחדים; התקני הצפנת וקידוד וידאו; התקני 
התאמת אות וידאו אלקטרונית; התקני המרת סריקה; התקני 
המרת וידאו סטנדרטי; התקני תיקון מבוססי זמן וידאו; ציוד 
נעילת מחולל מחשב, דהיינו מתקן נעילת מחולל עבור רובד 
גראפיקות וטקסט; ציוד וידאו מבוקר מחשב, דהיינו מטריצה 
וידאו ופנלי בקרת עיבוד; מוצרי תווך מחשב, דהיינו התקני 

קידוד אנלוגיים טרנזיסטור - טרנזיסטור לוג׳יק, התקני המרה 
אנלוגית של טרנזיסטור - טרנזיסטור לוג׳יק, כרטיסי קידוד 
נעילת מחולל טרנזיסטור - טרנזיסטור לוג׳יק; מתקני בקרת 

חדר, דהיינו, לוחות קיר מתג חשמלי ופסי צבירה שולחניים עם 
מתקני תת־אדום, רשת תקשורת מקומית, רשת אלחוטית 

ומתקני בקרה; התקני תיקון פגם אות וידאו; התקני הגברת קו 
אודיו; התקני שידור וקליטת אות זוג שזור; התקני פיצול מסך 
וידאו והתקני תיקון עיכוב אות מבוססת זמן וידאו; כבלים 
ותיילים חשמליים; התקני הגברה; מיקרופונים; רמקולים; 

מערכת אודיו-וידאו מבוקרת מרכזית המורכבת מהגברת אודיו 
המעניקה פתרונות עבור הסכימה של מידע ובקרה בכיתות 

לימוד, חדרי הוראה וחדרי תצוגה, הכוללת מטולי מולטי-מדיה 
מורכבי קיר או תקרה, רמקולי אודיו קיר או תקרה, תוכנות 
מחשב עבור מצעי וידאו גראפיים, חומרות מחשב עבור מצעי 
וידאו גראפיים, מסכי תצוגה, ואופציונלית, מנגני די.וי.די; מסכי 
תצוגה; פסי חיבור מובני רהיטים המציגים מקור כח, שקעי כח 
אוניברסליים, וידאו, אודיו, טלפון ומחברי רשת אחרים; תוכנות 
הפעלת מחשב עבור המוצרים הנזכרים לעיל; חלקים ומתאמים 
עבור המוצרים הנזכרים לעיל; יחידות הולכת תקשורת מובנות 
ברהיטים המציגות מקור כח, שקעי כח אוניברסליים, וידאו 
אקטיבי או פסיבי, אודיו, טלפון ומחברי רשת אחרים; חלקים 

ומתאמים עבורם, התקנים נשלטי אודיו ווידאו ומתאמים עבורם, 
דהיינו, מתגים חשמליים, אלקטרוניים, מתגי מטריצה ומתגי 
אות וידאו-אודיו, מעבדי אודיו ווידאו, מיקרופונים, רמקולים 
ומסכי תצוגה עבור הפקה והעברה בררתית של אודיו ווידאו 

בחללים סגורים; תוכנות מחשב עבור בקרת אודיו, וידאו ואביזרי 
הטלה ומחשבים בכיתות לימוד, חדרי ישיבות, חדרי ועידה 
ואודיטוריומים, המאפשרים חיבור ברירתי של מקורות כניסת 
אותות אודיו ווידאו, כגון מחשבים נישאים והתקני די.וי.די, עבור 
הענקת תווך וחיבור גישה ותצוגה מבוקרת של מגוון של מקורות 
כאמור; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 97031/01/2018



Ownersבעלים

Name: KRAMER ELECTRONICS LTD. שם: קרמר אלקטרוניקה בע"מ

Address: 3 Am Veolamo Street, P.O.B. 34499, 
Jerusalem, 95463, Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3, ת.ד. 34499, ירושלים, 95463, 
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

ט"ו שבט תשע"ח - 97131/01/2018



Trade Mark No. 291446 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Address: 4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, 
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. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides; all 
included in class 5.

חומרי הדברה, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות; 
הנכללים כולם בסוג 5.   

ט"ו שבט תשע"ח - 97231/01/2018



Trade Mark No. 291450 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Astral Hotels LTD שם: מלונות אסטרל בע"מ

Address: Shfifon 9, P.O.B. 950, ELAT, Israel כתובת : שפיפון 9, ת.ד. 950, אילת, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman 
Street., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; temporary sleeping accommodation; 
hotel management; restaurants; food and beverage 
services; cafés and restaurant; food and beverages 
services for events and conferences.

שירותי מלונאות; לינה זמנית; ניהול מלונאות; מסעדות; שירותי 
מזון ומשקאות; בתי קפה ומסעדה; שירותי אספקת מזון ומשקה 
עבור אירועים וכנסים.                                                       

                                                      

Class: 44 סוג: 44

Spa and health services. שירותי ספא ובריאות.           

ט"ו שבט תשע"ח - 97331/01/2018



Trade Mark No. 291451 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BALL FOR EVERY CHILD LTD שם: כדור לכל ילד בע"מ

Address: Herbert Samuel 54, Hadera, Israel כתובת : הרברט סמואל 54, חדרה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Assaf Cohen Sidon

Address: 7 Ginat Egoz, Pardes Hanna-karkur, Israel

שם: אסף כהן צידון

כתובת : גינת אגוז 7, פרדס חנה-כרכור, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer and mobile 
device software applications; graphic design services 
and product logos; development and maintenance of 
websites services and operating websites; computer 
and software data related services; on-line services 
related to computer software; websites and mobile 
device applications; marketing and booking activities 
related to computing and websites; all included in 
class 42.

שירותי עיצוב ופיתוח אפליקציות ותוכנות מחשב למחשבים 
ולמכשירים ניידים; שירותי עיצוב גרפי ולוגואים; שירותי בנייה 
ופיתוח של אתרי אינטרנט ותפעולם; שירותי מידע בנושא 

מחשוב ותוכנה; שירותים מקוונים הקשורים לתוכנות מחשב, 
אתרי אינטרנט ואפליקציות למכשירים ניידים; שיווק והזמנת 
פעילויות בתחום המחשוב ואתרי האינטרנט; הנכללים כולם 

בסוג 42.                                                                         
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 97431/01/2018



AIR TRANSAT

Trade Mark No. 291452 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Transat A.T. Inc.

Address: Place du Parc, 300 Léo-Pariseau, Bureau 600, 
Montreal, Quebec, H2X 4C2, Canada

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: 39 סוג: 39

Travel services, namely transportation services for 
individuals or goods by air, sale of seats on various 
flights, transit and motor shuttle services, 
organization and sale of cruises, operation of 
expediting travel agencies, tour operator services, 
operation of host travel agencies, airport services 
namely airport representing and handling services for 
freight, cargo and baggage; services of wholesale 
and retail travel agencies namely travel organization 
services, travel planning services, travel information 
services, rental of tourist and transport vehicles, 
selling travel packages and all-inclusive holiday club 
packages, thematic trips and cruises, all through 
conventional marketing channels and via the Internet 

שירותי נסיעות, קרי שירותי תחבורה לאנשים או לטובין באוויר, 
מכירת מושבים על טיסות שונות, שירותי הסעה ממונעים, ארגון 

ומכירת הפלגות, תפעול סוכנויות נסיעות מהירות, שירותי 
מפעילי תיירות, תפעול סוכנויות נסיעות מארחות, שירותי שדה 
תעופה קרי שירותי ייצוג וטיפול בשדה תעופה למשא, מטען 
וכבודה; שירותי סוכנויות נסיעות סיטונאיים וקימעונאיים קרי 
שירותי ארגון נסיעות, שירותי תכנון נסיעות, שירותי מידע 

לנסיעות, השכרה של רכבי תיירים ותחבורה, מכירת חבילות 
תיירות וחבילות קלאב הכל כלול, טיולים והפלגות נושאיים, הכל 
דרך ערוצי שיווק קונבנציונליים ודרך האינטרנט                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ט"ו שבט תשע"ח - 97531/01/2018



TRANSAT

Trade Mark No. 291453 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Transat A.T. Inc.

Address: Place du Parc, 300 Léo-Pariseau, Bureau 600, 
Montreal, Quebec, H2X 4C2, Canada

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: 39 סוג: 39

Travel services, namely transportation services for 
individuals or goods by air, sale of seats on various 
flights, transit and motor shuttle services, 
organization and sale of cruises, operation of 
expediting travel agencies, tour operator services, 
operation of host travel agencies, airport services 
namely airport representing and handling services for 
freight, cargo and baggage; services of wholesale 
and retail travel agencies namely travel organization 
services, travel planning services, travel information 
services, rental of tourist and transport vehicles, 
selling travel packages and all-inclusive holiday club 
packages, thematic trips and cruises, all through 
conventional marketing channels and via the Internet 

שירותי נסיעות, קרי שירותי תחבורה לאנשים או לטובין באוויר, 
מכירת מושבים על טיסות שונות, שירותי הסעה ממונעים, ארגון 

ומכירת הפלגות, תפעול סוכנויות נסיעות מהירות, שירותי 
מפעילי תיירות, תפעול סוכנויות נסיעות מארחות, שירותי שדה 
תעופה קרי שירותי ייצוג וטיפול בשדה תעופה למשא, מטען 
וכבודה; שירותי סוכנויות נסיעות סיטונאיים וקימעונאיים קרי 
שירותי ארגון נסיעות, שירותי תכנון נסיעות, שירותי מידע 

לנסיעות, השכרה של רכבי תיירים ותחבורה, מכירת חבילות 
תיירות וחבילות קלאב הכל כלול, טיולים והפלגות נושאיים, הכל 
דרך ערוצי שיווק קונבנציונליים ודרך האינטרנט                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ט"ו שבט תשע"ח - 97631/01/2018



Trade Mark No. 291454 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Transat A.T. Inc.

Address: Place du Parc, 300 Léo-Pariseau, Bureau 600, 
Montreal, Quebec, H2X 4C2, Canada

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: 39 סוג: 39

Travel services, namely transportation services for 
individuals or goods by air, sale of seats on various 
flights, transit and motor shuttle services, 
organization and sale of cruises, operation of 
expediting travel agencies, tour operator services, 
operation of host travel agencies, airport services 
namely airport representing and handling services for 
freight, cargo and baggage; services of wholesale 
and retail travel agencies namely travel organization 
services, travel planning services, travel information 
services, rental of tourist and transport vehicles, 
selling travel packages and all-inclusive holiday club 
packages, thematic trips and cruises, all through 
conventional marketing channels and via the Internet 

שירותי נסיעות, קרי שירותי תחבורה לאנשים או לטובין באוויר, 
מכירת מושבים על טיסות שונות, שירותי הסעה ממונעים, ארגון 

ומכירת הפלגות, תפעול סוכנויות נסיעות מהירות, שירותי 
מפעילי תיירות, תפעול סוכנויות נסיעות מארחות, שירותי שדה 
תעופה קרי שירותי ייצוג וטיפול בשדה תעופה למשא, מטען 
וכבודה; שירותי סוכנויות נסיעות סיטונאיים וקימעונאיים קרי 
שירותי ארגון נסיעות, שירותי תכנון נסיעות, שירותי מידע 

לנסיעות, השכרה של רכבי תיירים ותחבורה, מכירת חבילות 
תיירות וחבילות קלאב הכל כלול, טיולים והפלגות נושאיים, הכל 
דרך ערוצי שיווק קונבנציונליים ודרך האינטרנט                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ט"ו שבט תשע"ח - 97731/01/2018



Trade Mark No. 291455 מספר סימן

Application Date 24/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Y. A. GEORGE RESTAURANTS 
MANAGEMENT LTD 

שם: י.א. ג'ורג' ניהול מסעדות בע"מ

Address: 65 Yigal Alon st, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : יגאל אלון 65, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Karin Semmel Plinner, Adv.

Address: 18/10 Bereshit St., Ramat Hasharon, 4720188, 
Israel

שם: קרין סמל פלינר, עו"ד

כתובת : בראשית 18/10, רמת השרון, 4720188, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurant; 
catering services; all included in class 43.

שירותי הספקת מזון ומשקה; מסעדה; שירותי קייטרינג 
(הסעדה); הנכללים בסוג 43.                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 97831/01/2018



Trade Mark No. 291459 מספר סימן

Application Date 24/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black red ,turquoise.

הסימן מוגבל לצבעים טורקיז, אדום, שחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: G.S TARBUSH LTD שם: ג.ש תרבוש בע"מ

Address: Derch Hevron 66 Benat Chayal Hahandasah 1, 
Be'er Sheva, 84899, Israel

כתובת : דרך חברון 66 פינת חיל ההנדסה 1, באר שבע, 84899, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: reem karp adv

Address: Ben Tzvi 7, Be'er Sheva, 84001, Israel

שם:  ראם קרפ עו"ד

כתובת : בן צבי 7 באר שבע, באר שבע, 84001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Meat restaurant chainn; all included in class 43. רשת מסעדות בשרים,  הנכללים כולם בסוג 43.                   

ט"ו שבט תשע"ח - 97931/01/2018



Trade Mark No. 291460 מספר סימן

Application Date 24/01/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1358598 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן ואדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Top-nail marketing Itd שם: טופ נייל שיווק בע"מ

Address: Tzart St. 15, P.O.B. 10649, Jerusalem, 
9346313, A.T.Talbeyot, Israel

כתובת : רחוב צרת 15, ת.ד. 10649, ירושלים, 9346313, א.ת. 
תלפיות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Abrasive preparations; non-medicated soaps; non-
medicated cosmetics; non-medicated toiletry 
preparations; deodorants for human beings or for 
animals.

תכשירי שפשוף; סבונים לא רפואיים; קוסמטיקה לא רפואית; 
תכשירי תמרוקים לא רפואיים;  דאודורנטים לבני אדם או חיות.  

                                                                               

ט"ו שבט תשע"ח - 98031/01/2018



HP WORKWISE

Trade Mark No. 291466 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 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 application software for use in the interface 
and analysis of embedded control systems in 
personal computers for the purpose of optimizing 
user operational decisions; Computer application 
software that enables users of personal computers to 
maximize device functionality use.

אפליקציות תוכנות מחשב לשימוש בממשק וניתוח מערכות 
שליטה מוטמעות במחשבים אישיים למטרת אופטימיזציה של 
החלטות הפעלה של משתמשים; אפליקציות תוכנות מחשב 

המאפשרות למשתמשי מחשבים פרטיים להרחיב את 
פונקציונאליות השימוש במכשיר.                                          
                                                                                    

              

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

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

U.S.A., 03/08/2016, No. 87125725 ארה"ב, 03/08/2016, מספר 87125725

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 98131/01/2018



ES300h

Trade Mark No. 291468 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 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                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 98231/01/2018



BIOZ

Trade Mark No. 291473 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for creating indexes of 
information, indexes of research articles and journals, 
and indexes of other information resources; 
downloadable application software, namely, for 
accessing a search engine based on natural 
language queries on a global computer network; 
downloadable application software, namely, software 
for providing software interfaces to an on-line 
information service; downloadable application 
software, namely, for accessing a search engine for 
scientific experimentation and discovery tools; all 
included in Class 9.

תוכנות מחשב ליצירת מפתחות של מידע, מפתחות של מאמרי 
מחקר וכתבי עת, ומפתחות של משאבי מידע אחרים; יישומי 

תוכנה הניתנים להורדה, דהיינו, מתן גישה למנוע חיפוש ברשת 
מחשבים הגלובלית המבוסס על שאילתות בשפה טבעית; 

יישומי תוכנה הניתנים להורדה, דהיינו, תוכנה לאספקת ממשקי 
תוכנה לשירותי מידע מקוונים; יישומי תוכנה הניתנים להורדה, 
דהיינו, למתן גישה למנוע חיפוש לניסויים מדעיים וכלי גילוי; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 35 סוג: 35

Electronic retailing services via computer, namely, 
online retail store services featuring scientific 
research tools, laboratory equipment, consumables 
for scientific experiment, reagents for scientific 
experiments, and other resources for scientific 
experimentation and discovery; electronic retailing 
services via computer namely, online retail store 
services featuring scientific research tools; 
dissemination of advertising for others via the 
internet; consumer rating services, namely, for, 
providing objective rankings to scientific research 
tools, laboratory equipment, consumables for 
scientific experiment, reagents for scientific 
experiments, and other resources for scientific 
experimentation and discovery; providing information 
by means of the Internet, namely, compilations, 
rankings, ratings, relating to service providers, 
scientific research tools, laboratory equipment, 
consumables for scientific experiment, reagents for 
scientific experiments, and other resources for 
scientific experimentation and discovery and other 
resources using a global computer network; all 
included in Class 35.

שירותי קמעונאות אלקטרוניים באמצעות מחשב, דהיינו, שירותי 
חנות קמעונאית מקוונת הכוללת כלי מחקר מדעיים, ציוד 

מעבדה, ציוד מתכלים לניסוי מדעי, חומרים מגיבים לניסויים 
מדעיים, ומשאבים אחרים לניסויים מדעיים וגילוי; שירותי 

קמעונאות אלקטרוניים באמצעות מחשב, דהיינו, שירותי חנות 
קמעונאית מקוונת הכוללת כלי מחקר מדעיים; הפצת פרסום 
לאחרים באמצעות האינטרנט; שירותי מדרג צרכנים, דהיינו, 

לצורך מתן דירוג אובייקטיבי לכלי חיפוש מדעיים, ציוד מעבדה, 
ציוד מתכלה לניסוי מדעי, חומרים מגיבים לניסוי מדעי, 
ומשאבים אחרים לניסויים מדעיים וגילוי; אספקת מידע 

באמצעות האינטרנט, דהיינו, איסוף, דירוג, מדרג, ביחס לנותני 
שירות, כלי מחקר מדעיים, ציוד מעבדה, מוצרים מתכלים לניסוי 
מדעי, חומרים מגיבים לניסוי מדעי, ומשאבים אחרים לניסויים 
וגילויים מדעיים ומשאבים אחרים העושים שימוש ברשת 

המחשבים הגלובלית; הנכללים כולם בסוג 35.                       
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 Owners

Name: Bioz, Inc.

Address: 3150 Porter Drive, Palo Alto, 94304, California, 
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

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing a search 
engine based on natural language queries on a 
global computer network; computer services, namely, 
providing online non-downloadable software 
interfaces available over a network in order to create 
an on-line information service; extraction and 
retrieval of information and data mining by means of 
processing a corpus of scientific research materials; 
creating indexes of information, indexes of resources 
for scientific research and discovery, and indexes of 
other information sources in connection with global 
computer networks; providing information in the fields 
of scientific experimentation and research from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, by means of 
global computer information networks; all included in 
Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת מנוע חיפוש ברשת המחשבים 
הגלובלית המבוסס על שאילתות בשפה טבעית; שירותי מחשב, 
דהיינו, אספקת ממשקי תוכנה מקוונים שאינם ניתנים להורדה 
הנגישים ברשת בכדי ליצור שירותי מידע מקוונים; הפקה 

וקבלת מידע וכריית נתונים באמצעות עיבוד קובץ של חומרי 
מחקר מדעיים; יצירת מפתחות של מידע, מפתחות של 
משאבים למחקר וגילוי מדעי, ומפתחות של מקורות מידע 

אחרים בקשר לרשת מחשבים גלובלית; אספקת מידע בתחום 
הניסויים והמחקר המדעי ממפתחות הניתנים לחיפוש וממאגרי 
נתוני מידע, כולל טקסט, מסמכים אלקטרוניים, מאגרי נתונים, 
גרפיקה, ומידע אודיו-וידאו ויזואלי, באמצעות רשתות מידע 

ממוחשבות גלובליות; הנכללים כולם בסוג 42.                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

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

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

U.S.A., 11/08/2016, No. 87/135,622 ארה"ב, 11/08/2016, מספר 87/135,622

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 98431/01/2018



COOL CHARGE

Trade Mark No. 291474 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions and gels; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה; או דה טאולט, 
תרסיסי גוף מבושמים; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; קצף 
גילוח, ג'ל גילוח, קרמים לפני ולאחר גילוח; אבקת טלק; 

תכשירים לאמבטיה ולמקלחת; קרמים וג'לים לשיער; משחות 
שיניים; מי פה שאינם רפואיים; דאודורנטים; תכשירים נוגדי 

זיעה לשימוש אישי; תכשירי טואלטיקה שאינם לשימוש רפואי; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 98531/01/2018



RUNWAY

Trade Mark No. 291479 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass 
chains, eyeglass frames and accessories for them.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים ואביזרים עבורם.                 

Class: 14 סוג: 14

Jewels, namely, rings (jewelry), fashion jewels, 
Bronze jewelry, gold jewelry, jewelry made of glass, 
diamond jewelry, jewelry for children, silver jewelry, 
plastic jewelry, jewelry made of crystal, ivory jewelry, 
cloisonné jewelry, sterling silver jewelry, jewelry for 
the head, precious jewels, paste jewelry (costume 
jewelry), bronze jewelry, jewelry of yellow amber, 
jewelry plated with precious metals, jewelry from 
metal; chains, bracelets, ankle bracelets, earrings; 
clocks, wristwatches, alarm clocks; products made of 
precious metals and products made of precious 
metals alloys, namely, bangles, figures made of 
precious metals or their alloys, tie clips, key rings, 
jewelry rolls, tie pins, brooches, figurines made of 
precious metal or its alloys, ornaments in the nature 
of jewelry, jewelry chains, jewelry boxes, decorated 
pins for clothing and hats; shoe ornaments of 
precious metal; tie clip; cufflinks.

תכשיטים, דהיינו, טבעות (תכשיטים), תכשיטי אופנה, תכשיטי 
ברונזה, תכשיטי זהב, תכשיטי זכוכית, תכשיטי יהלומים, 
תכשיטי ילדים, תכשיטי כסף, תכשיטי פלסטיק, תכשיטי 

קריסטל, תכשיטי שנהב, תכשיטי אמייל מקושט (תכשיטים), 
תכשיטי כסף סטרלינג, תכשיטים לראש, תכשיטים יקרי ערך, 
תכשיטים מזכוכית שטרס, תכשיטים מעוצבים מברונזה, 
תכשיטים מענבר צהוב, תכשיטים מצופים מתכות יקרות, 
תכשיטים ממתכת; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, 

עגילים; שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות 
יקרות ומוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות, דהיינו, אצעדות 
(צמידים), דמויות ממתכות יקרות או סגסוגות שלהן, מהדקי 
עניבות, מחזיקי-מפתחות, נרתיקי תכשיטים, סיכות לעניבות, 
סיכות נוי, פסלונים עשויים מתכת יקרה או סגסוגות שלה, 
קישוטים (עיטורים) בצורת תכשיטים, שרשראות תכשיטים, 

קופסאות תכשיטים; סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים 
לנעליים ממתכת אצילה; תופסן לעניבה; חפתים.                     
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, attaché cases, purses; saddle belts, 
money belts; products made of leather and fur, 
namely, leather pouches, leather luggage, leather 
cases for credit cards, leather key pouches, leather 
cases for keys, leather briefcases and bags, fur; 
parasols; umbrellas.

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות אוכף, חגורות 
כסף; מוצרים העשויים מעורות ופרוות, דהיינו, נרתיקי עור, 
מזוודות עור, נרתיקי עור לכרטיסי אשראי, נרתיקי מפתחות 

מעור, תיבות עור למפתחות, תיקי עור ותיקים, פרוות; שמשיות; 
מטריות.                                                                          

                  

Class: 25 סוג: 25

clothing, footwear and headscarves; clothing for 
women, men, children and infants, sportswear, 
casual wear, tailored clothing, shirts and pants long 
and short, sweatshirts, dresses, lingerie, coats, 
knitwear, sweaters, tank tops, sweat suits, one-piece 
coveralls, comfort wear and pajamas, stockings, 
socks, leggings, hates, scarves, swimwear; shoes, 
sandals, flip-flops, boots; belts; towel bath robes.

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; בגדי נשים, גברים, ילדים 
ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, חולצות 
ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה 
תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, 

אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, 
כובעים, צעיפים, בגדי ים; נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים; 

חגורות; חלוקי אמבט ממגבת.
                                                                                     

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 98631/01/2018



Ownersבעלים

Name: Palo Retail Ltd. שם: פאלו ריטייל בע"מ

Address: 22 hamelacha street, Rosh Haayin, 4809162, 
Israel

כתובת : רחוב המלאכה 22, ראש העין, 4809162, ישראל

פאלו ריטייל בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stores and fashion 
store chain and / or department stores; fashion shop 
services and / or department stores services; retail 
and wholesale marketing; retail services provided by 
fashion and home-décor store chain and / or 
department stores, for the sale of a variety of goods, 
namely , fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, clothing for 
women, men, children and infants, sportswear, 
casual wear, tailored clothes, long and short sleeved 
shirts, pants and shorts, sweatshirts, dresses, 
underwear, jackets and coats, knitwear, sweaters, 
undershirts and T-shirts, track suits, overalls, 
comfortable clothing and pajamas, stockings, socks, 
tights and leggings, hats, scarves, bathing suits, 
bathrobes, shoes, sandals, slippers and flip-flops, 
boots, belts, bags, wallets, glasses, sunglasses, 
watches, jewelry pins, hair accessories, makeup, 
sports equipment; retail services provided by online 
fashion and home-décor store chain and / or online 
department stores, for the sale of a variety of goods, 
namely , fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, makeup, sports 
equipment, houseware and household goods, 
cosmetics and toys, clothing for women, men, 
children and infants, sportswear, casual wear, 
tailored clothes, long and short sleeved shirts, pants 
and shorts, sweatshirts, dresses, underwear, jackets 
and coats, knitwear, sweaters, undershirts and T-
shirts, track suits, overalls, comfortable clothing and 
pajamas, stockings, socks, tights and leggings, hats, 
scarves, bathing suits, shoes, sandals, slippers and 
flip-flops, boots, belts, bags, wallets, glasses, 
sunglasses, watches, jewelry pins, hair accessories; 
organization, management and operation of a 
customer's member club; advertising and marketing, 
among others through the Internet.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות אופנה ו/או כלבו; שירותי 
חנות אופנה ו/או כלבו; שיווק קמעונאי וסיטונאי; שירותים 

קמעונאיים המסופקים באמצעות רשת חנויות אופנה ובית ו/או 
כלבו, לממכר מגוון טובין, דהיינו, אביזרי אופנה ומשקפיים, 

תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, כלים ומוצרים לבית, 
קוסמטיקה וצעצועים, בגדי נשים, גברים, ילדים ותינוקות, בגדי 
ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים 
וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, 
סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות 

ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, 
חלוקי אמבטיה, נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים, חגורות, 
תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, שעונים, תכשיטי 

סיכות, אביזרי שיער, איפור, ציוד ספורט; שירותים קמעונאיים 
המסופקים באמצעות רשת חנויות אופנה ובית ו/או כלבו 

מקוונות, לממכר מגוון טובין, דהיינו, אביזרי אופנה ומשקפיים, 
תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, איפור, ציוד ספורט, 
כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, בגדי נשים, גברים, 
ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, 

חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה 
תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, 

אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, 
כובעים, צעיפים, בגדי ים, נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים, 
חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, שעונים, 

תכשיטי סיכות, אביזרי שיער; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון 
לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 98731/01/2018



פנטסטיקייקס
FuntastyCakes

Trade Mark No. 291480 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naama Shorer שם: נעמה שורר

Address: arbel 12, P.O.B. 5244, Pardes Hanna-karkur, 
3706402, israel, Israel

כתובת : ארבל 12/2, ת.ד. 5244, פרדס חנה-כרכור, 3706402, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ori shorer

Address: arbel 12, Pardes Hanna-karkur, 5244, israel, 
Israel

שם: אורי שורר, עו"ד

כתובת : arbel 12, ת.ד. 5244, פרדס חנה-כרכור, 5244, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

cake dough; cake frosting; caramels [candy]; candy 
decorations for cakes; candy made with caramel; 
candy; chocolate decorations for cakes; vanilla 
flavourings for culinary purposes; cakes; cookies; 
fondant; sugar-based cake decorations; cake 
decorations made of chocolate; 

בצק לעוגה; זיגוג [ציפוי] [עוגה-]; סוכריות קרמל; קישוטי 
סוכריות לעוגות; סוכריות עשויות קרמל; סוכריות; קישוטי 
שוקולד לעוגות; חומרי טעם וריח על בסיס וניל למטרות 

קולינריות; עוגות; ביסקוויטים; בצק סוכר; קישוטי עוגה על בסיס 
סוכר.                                                                             

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 98831/01/2018



נים-נעים

Trade Mark No. 291481 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yigal Yehuda שם: יגאל יהודה

Address: Loria 3, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : לוריא 3, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elisha Hakak, Adv.

Address: 65 Menachem Begin Road, Tel Aviv, 67138, 
Israel

שם: אלישע חקק, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 65, תל אביב, 67138, בית א.ש.ר.א., 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

non-medicated soaps;  perfumery, essential oils, 
non-medicated cosmetics, non-medicated hair 
lotions.   

סבונים שאינם רפואיים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי 
קוסמטיקה שאינם רפואיים, תרחיצים לשיער שאינם רפואיים.

ט"ו שבט תשע"ח - 98931/01/2018



XONRID

Trade Mark No. 291483 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: HELSINN HEALTHCARE SA

Address: Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely topical gels and 
creams for the prevention and treatment of skin 
symptoms such as erythema, itching, burning 
sensation and pruritus, induced by radiotherapy or by 
exposure to strong sunlight; all goods included in 
class 5

מוצרי רוקחות, דהיינו ג'לים וקרמים לטיפול מקומי למניעת 
וטיפול של סימפטומים בעור כגון אדמומיות, עקצוץ, תחושת 
בעירה וגירוד הנגרמים על ידי קרינה או על ידי חשיפה לקרני 
שמש חזקות; כל הסחורות נכללות בסוג 5                             
                                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 99031/01/2018



X-TRAIL

Trade Mark No. 291489 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; Electric vehicles; Waggons; Trucks; 
Vans (vehicles); Sport utility vehicles; Motor buses; 
Recreational vehicles (RV); Sports cars; Racing cars; 
Bicycles; Lorries; Fork lift trucks; Tractors including 
towing tractors; Brake pads for land vehicles; Vehicle 
bumpers; Air bags (safety devices for  land vehicles); 
Mudguards; Engines for land vehicles; Motors, 
electric, for land vehicles; Bodies for vehicles; 
Vehicle chassis; Transmissions, for land vehicles; 
Suspension shock absorbers for vehicles; Shock 
absorbing springs for vehicles; Vehicle wheels; 
Brakes for vehicles; Windscreens; Wipers for 
vehicles; Steering wheels for land vehicles; Direction 
signals for vehicles; Vehicle seats; Spoilers for 
vehicles; Luggage carriers for vehicles; Vehicle 
covers (shaped); Seat covers for vehicles; Cigar 
lighters for automobiles; Safety seats for children, for 
vehicles.

מכוניות; כלי רכב חשמליים; קרונות; משאיות; טנדרים (כלי 
רכב); כלי רכב משולבים נוסעים ומטען גדול; אוטובוסים 

מוטוריים; כלי רכב עם קרוואן (אר.וי.); מכוניות ספורט, מכוניות 
מירוץ; אופניים; משאיות; משאיות עם מלגזות; טרקטורים כולל 
טרקטורי גרירה; רפידות בלמים לכלי רכב יבשתיים; פגושים 
לרכב; כריות אוויר (התקני בטיחות לכלי רכב יבשתיים); מגני 
בוץ; מנועים לכלי רכב יבשתיים; מנועים, חשמליים, לכלי רכב 
יבשתיים; גופים לכלי רכב; שילדות כלי רכב; תמסורות, לכלי 
רכב יבשתיים; מתלה בולמי זעזועי לכלי רכב; קפיצים בולמי 
זעזועים לכלי רכב; גלגלי רכב; בלמים לכלי רכב; שמשות; 

מגבים לכלי רכב; גלגלי הגה לכלי רכב יבשתיים; איתותי כיוון 
לכלי רכב; מושבים לרכב; ספוילרים לכלי רכב; מובילי מטען 

לכלי רכב; כיסויי רכב (מעוצבים); כיסויי מושבים עבור כלי רכב; 
מציתי סיגר למכוניות; מושבי בטיחות לילדים, לכלי רכב.           
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 99131/01/2018



Trade Mark No. 291490 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PharmaLogic Ltd. שם: פארמלוג'יק בע"מ

Address: 14 Imbar Str., Petach Tikva, Israel כתובת : רחוב אימבר 14, פתח תקוה, 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

Nutrional supplements that contain magnesium. תוספים תזונתיים המכילים מגנזיום.                           

ט"ו שבט תשע"ח - 99231/01/2018



Trade Mark No. 291491 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LAGAAT BAMAIM LTD שם: לגעת במים בע"מ

Address: M.P. SHIMSHON, P.O.B. 20, Mevo Horon, 
9976500, Israel

כתובת : ד.נ. שמשון, ת.ד. 20, מבוא חורון, 9976500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Zolotovitzky Adv

Address: Hamahayan St. 2, Modi'in, 7177871, Israel

שם: עו"ד דניאל זולוטוביצקי

כתובת : רח' המעיין 2, בניין "אטריום"(קומה 2), מודיעין, 
7177871, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Aqua aerobics, swimming lessons for children and 
adults, babies swimming lessons, therapists training: 
all included in class 41  

אירובי במים, לימודי שחייה לילדים ומבוגרים, שיעורי שחיית 
תינוקות, הכשרת מטפלים: כולם כלולים בסוג 41                   

                                        

Class: 44 סוג: 44

Hydrotherapy treatments for medical and 
rehabilitative purposes, Jahara treatments, watsu 
treatments, waterdance treatments, spa treatments 
and aqua related therapy: all included in class 44

טיפולי הידרותרפיה למטרות רפואיות ושיקומיות, טיפולי 
ג'הארה, טיפולי וואטסו, טיפולי וואטרדאנס, טיפולי ספא, 

וטיפולים הקשורים במים: כולם כלולים בסוג 44                     
                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 99331/01/2018



Trade Mark No. 291492 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: AIRBUS HELICOPTERS

Address: Aeroport International Marseille Provence, 
Marignane Cedex, 13725, France

(Societe par actions simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Air vehicles; Apparatus for locomotion by air; 
Helicopters and rotorcraft and structural parts and 
fittings therefor, all included in class 12.

כלי תחבורה אוויריים, התקנים לתנועה באוויר; הליקופטרים 
וחלקים מתפרקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 

                                                             .12

ט"ו שבט תשע"ח - 99431/01/2018



Trade Mark No. 291493 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: AIRBUS HELICOPTERS

Address: Aeroport International Marseille Provence, 
Marignane Cedex, 13725, France

(Societe par actions simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Air vehicles; Apparatus for locomotion by air; 
Helicopters and rotorcraft and structural parts and 
fittings therefor, all included in class 12.

כלי תחבורה אוויריים, התקנים לתנועה באוויר; הליקופטרים 
וחלקים מתפרקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 

                                                             .12

ט"ו שבט תשע"ח - 99531/01/2018



NU-LURE

Trade Mark No. 291494 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Miller Chemical & Fertilizer, LLC

Address: Box 333, 120 Radio Road, Hanover, PA  17331, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Insect bait additive used as an adjuvant for use with 
insecticide sprays; all included in class 1.

תוסף פיתיון חרקים המשמש כמִמְרָץ לשימוש עם תרסיסי 
חרקים; הנכללים כולם בסוג 1.                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 99631/01/2018



Trade Mark No. 291504 מספר סימן

Application Date 17/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1328712 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical goods;  optical apparatus and instruments; 
spectacle lenses;  graduated lenses;  spectacle 
frames; spectacles; sunglasses;  spectacles;  
ophthalmic lenses; contact lenses; eyeglass cases;  
containers for contact lenses;  chains for spectacles;  
eyeglass cords; mounts for spectacles.

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

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

Spain, 22/09/2015, No. 3578653 ספרד, 22/09/2015, מספר 3578653

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 99731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The trademark consists in the designation KALEOS 
EYEHUNTERS in uppercase letters and in two lines 
with the representation, above the word KALEOS, of 
a hexagon featuring three diagonal lines, all the 
foregoing as represented in the attached design.

 Owners

Name: PICTON INNOVA S.L.U.

Address: C/Aragón 231 Bajos, E-08007 BARCELONA, 
Spain

(España Sociedad Limitada)

ט"ו שבט תשע"ח - 99831/01/2018



Trade Mark No. 291524 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1328956 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Pink, dark pink, light purple, dark purple, purple 
and white.

The mark consists of the word "ZEYA" in Cyrillic 
(Russian) characters and in fancy letters; "Zeya" is 
placed in oval volume figure.

 Owners

Name: Open Joint-Stock Company 
"Blagoveshenskaya confectionary factory "Zeya"

Address: ul. Lenina, 18, g. Blagoveschensk, RU-675002 
Amurskaya oblast, Russian Federation

(RU Open Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely waffles, 
caramels, candy, fruit jellies [confectionery], 
marzipan; biscuits; toffee sweets; pralines; 
gingerbread; pastilles [confectionery]; marshmallows; 
waffle cakes; fruit cakes; halvah; chocolate; pastries; 
cocoa products, namely cocoa powder, cocoa mixes, 
cocoa spreads, cocoa-based beverages; chocolate-
based beverages; ice cream; cereal preparations; 
crackers.

ט"ו שבט תשע"ח - 99931/01/2018



Trade Mark No. 291538 מספר סימן

Application Date 13/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329082 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 100031/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Laboratory apparatus and instruments; manual, 
motorized and automatic dosing devices, dispensers, 
bottle-top dispensers, bottle-top burettes, single-
channel or multichannel handheld piston-operated 
pipettes with or without air-displacement, pipetting 
robots, aspirators for aspiration of liquids, in 
particular bottle-top aspirators, pipette leak testing 
units, manual and motorized pipette controllers, 
burettes and titration apparatus made of glass, 
density bottles, hydrometers, desiccators; spare parts 
and accessories for bottle-top dispensers and bottle-
top burettes, in particular discharge tubes, valves, 
bottle adapters, bottle stands, filling tubes, seals, air 
vent caps, discharge tubes, drying tubes, 
cylinder/piston assemblies, dosing pistons, 
dispensing cylinders; spare parts and accessories for 
dispensers, in particular rack mounts, bench-top 
racks and charging docks; spare parts and 
accessories for piston-operated pipettes, in particular 
individual stands, bench-top racks, filters, battery 
packs, power supplies, charging docks; spare parts 
and accessories for pipetting robots, in particular 
height adapters, single-channel and multi-channel 
pipetting modules, also as robotic tips, cooling and 
heating elements adapted for pipetting modules, 
components for nanolitre dispensing; spare parts and 
accessories for pipette controllers, in particular 
membrane filters, adapters, valves, pipetting bulbs, 
battery packs, power supplies; spare parts and 
accessories for pipette leak testing units, in particular 
single-channel or multichannel pipette adapters, 
filters, power supplies; labware, especially from glass 
and / or plastics, in particular reaction tubes, caps for 
reaction tubes, reaction tube racks, mini coolers for 
reaction tube racks, single Polymerase Chain 
Reaction (PCR) tubes, PCR-strips with and without 
caps, single PCR caps and PCR cap strips, pcr-
plates, microplates, receptacles for PCR tubes, strips 
and plates, PCR sealing films, deep-well plates, 
cuvettes, cuvette racks, stirring tools, pipette tips with 
and without filters, pipette tip boxes, dispenser tips 
(pd-tips), reagent containers, sample containers, 
volumetric tanks, volumetric flasks with or without 
caps, graduated cylinders, mixing cylinders, tilt 
measure dispensers, bulb pipettes, graduated 
pipettes, reservoir bottles, oxygen flasks, centrifuge 
tubes, sedimentation cones, racks for sedimentation 
cones, sample cups, disposal bags, storage boxes, 
dispenser boxes, petri dishes, inoculation loops, test 
tubes, culture tubes, centrifuge tubes, pe-stoppers, 
sample tubes, sedimentation tubes, dropping 
pipettes, pasteur pipettes, test tube racks, rubber 
bulbs, counting chambers, microscope slides, slide 
boxes, staining troughs, spotting tiles, erlenmeyer-
flasks, evaporating dishes, watch glasses, mortars 
with pestles, funnels, filter flasks, wash bottles, 
tubings, tubing connectors, tube valves, stopcocks, 
ground joint sleeves, sockets, stoppers, stirrers, 
magnetic stirring bars, spatulas, forceps, scoops, 
weighing dishes, storage bottles, wash bottles, 
dropping bottles, atomizers computer software for 
control, operation, user-communication, and 
calibration of laboratory apparatus and instruments.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 100131/01/2018



 Owners

Name: BRAND GMBH + CO KG

Address: Otto-Schott-Strasse 25, 97877 WERTHEIM, 
Germany

(Germany GMBH + CO KG (Limited Partnership))

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/03/2016, No. 30 2016 006 977 גרמניה, 07/03/2016, מספר 977 006 2016 30

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 100231/01/2018



Trade Mark No. 291540 מספר סימן

Application Date 10/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329094 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in automating the 
allocation of data processing and computing tasks 
between computer hardware resources and in private 
and public cloud environments; computer software 
for use in data storage and management; computer 
software for use in assessing, monitoring, 
administration and management of data centers and 
datacenter devices, and public and private cloud 
computing IT and application systems and resources; 
downloadable electronic publications, namely, 
articles, newsletters and books, in the fields of 
computer hardware, software, data processing and 
data management.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, designing and 
implementing software operating systems for others; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in data management; software as a 
service featuring software for use in assessing, 
monitoring, administrating and managing data 
processing and storage resources, datacenter 
devices and public and private cloud computer IT and 
application systems and resources; technical support 
services, namely, administration and management of 
in-house and hosted computer hardware and 
computer datacenter devices, databases and 
software applications; computer consulting services 
in the field of computer data management and 
processing; computer programming services; 
computer software design, consultation, and 
maintenance; analysis of computer software of others 
in the field of data storage and management; 
computer software support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; 
computer hardware consultation; analysis of 
computer hardware of others.

ט"ו שבט תשע"ח - 100331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The colors black, pink, and purple 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 pink and purple 
geometric shape composed of three overlapping 
triangles placed to the left of the wording 
"MESOSPHERE", which is written in black stylized 
font.

 Owners

Name: Mesosphere, Inc.

Address: 88 Stevenson St., San Francisco CA 94105, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 100431/01/2018



Trade Mark No. 291541 מספר סימן

Application Date 02/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329098 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Game software; softwares for video games; 
computer game software downloadable via a global 
computer network and wireless devices; electronic 
game software for video game consoles; electronic 
game software for handheld electronic devices; 
electronic game software for mobile phones; 
electronic game software for wireless devices; 
electronic game software; computer game discs; 
computer programs for tracking the users of the 
interactive on-line gaming services and for 
connecting the on-line players with the appropriate 
other players on each task level; computer game 
programs related to multi-player interactive games 
played via a global communications network.

Class: 41 סוג: 41

On-line gaming services; gaming services via global 
communications networks; on-line gaming services 
via a computer network for entertainment and 
additional educational purposes; provision of on-line 
gaming services for tracking the users of the 
interactive on-line gaming services and for 
connecting the on-line players with the appropriate 
other players on each task level; entertainment 
services, provided by tracking of the users of the 
interactive on-line gaming services and connecting of 
the on-line players with the appropriate other players 
on each task level; organization and provision of 
games and competitions via the Internet; provision of 
on-line entertainment services in the form of fights, 
sports leagues and game shows; providing on-line 
information relating to computer gaming 
entertainment.

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

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

ט"ו שבט תשע"ח - 100531/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and white (Pantone 634U; Pantone 
629U).

 Owners

Name: Primal Játékstúdió Zrt.

Address: Budapest Kacsa u. 15-23 1. em, H-1027 
Budapest, Hungary

(Hungary ltd)

Hungary, 15/01/2016, No. M1600114 M1600114 הונגריה, 15/01/2016, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 100631/01/2018



Trade Mark No. 291544 מספר סימן

Application Date 31/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329123 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Exelixis, Inc.

Address: 210 East Grand Avenue, 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 
cancer, pain, infection, inflammation, hormone 
disorders, bone disorders, and mental disorders; 
analgesics; hormones; psychotropics; anti-infectives; 
anti-inflammatories; anti-cancer preparations.

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

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

U.S.A., 03/03/2016, No. 86927889 ארה"ב, 03/03/2016, מספר 86927889

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 100731/01/2018



Trade Mark No. 291545 מספר סימן

Application Date 03/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329141 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Taps [faucets]; water-pipes for sanitary installations; 
floor drains; showers; bath installations; toilets; 
sanitary apparatus and installations; shower cubicles 
[enclosures (Am.)]; heat lamps for baths; sinks; toilet 
seats; urinals [sanitary fixtures]; bath tubs; water 
purification installations; heating installations; lamps; 
kettles, electric; refrigerators; air conditioning 
installations; hair driers; regulating accessories for 
water or gas apparatus and pipes; radiators, electric.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; washstands [furniture]; beauty cabinet 
(furniture); mirrors; casks, not of metal; plastic 
trunking for cables supplying electricity; coathooks, 
not of metal; bathtub grab bars, not of metal; clips, 
not of metal, for fastening pipes; mats, removable, for 
sinks; office furniture; sofas; tea tables; racks 
[furniture].

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils; household glassware (including 
cups, plates, pots and jugs); porcelain ware; soap 
holders; toilet utensils; towel rails and rings; toilet 
paper holders; toilet brushes; cleaning instruments, 
hand-operated; bath sponge; dustbins.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/12/2015, No. 
18480827

סין, 01/12/2015, מספר 18480827

Class: 11 סוג: 11

People's Republic of China, 01/12/2015, No. 
18480936

סין, 01/12/2015, מספר 18480936

Class: 21 סוג: 21

ט"ו שבט תשע"ח - 100831/01/2018



 Owners

Name: Wenzhou Wangel Products Co., Ltd.

Address: Room 1503, Block 2, ,JinTing Garden, 
XinCheng Road, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic 
of China

(China Corporation)

People's Republic of China, 01/12/2015, No. 
18480993

סין, 01/12/2015, מספר 18480993

Class: 20 סוג: 20

ט"ו שבט תשע"ח - 100931/01/2018



Trade Mark No. 291546 מספר סימן

Application Date 09/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0388092 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COGNAC GAUTIER

Address: 28 rue des Ponts, F-16140 AIGRE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcohols, eaux-de-vie (brandy), liqueurs and various 
spirits.

ט"ו שבט תשע"ח - 101031/01/2018



Trade Mark No. 291547 מספר סימן

Application Date 25/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0508142 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. 
GmbH & Co. KG

Address: Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicines and dietetic foodstuffs.

ט"ו שבט תשע"ח - 101131/01/2018



Trade Mark No. 291549 מספר סימן

Application Date 29/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0732658 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novozymes A/S

Address: Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzyme preparations for use in the food industry.

ט"ו שבט תשע"ח - 101231/01/2018



Trade Mark No. 291550 מספר סימן

Application Date 05/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0992891 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GloveTec GmbH

Address: Riedmoosstrasse 14, CH-3172 Niederwangen 
b. Bern, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו שבט תשע"ח - 101331/01/2018



Trade Mark No. 291553 מספר סימן

Application Date 09/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1057402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FrieslandCampina Nederland B.V.

Address: Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements for medical use; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; dietetic substances and 
foodstuffs for medical use.

ט"ו שבט תשע"ח - 101431/01/2018



Trade Mark No. 291554 מספר סימן

Application Date 09/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1057403 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FrieslandCampina Nederland B.V.

Address: Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements for medical use; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; dietetic substances and 
foodstuffs for medical use.

ט"ו שבט תשע"ח - 101531/01/2018



Trade Mark No. 291555 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1078538 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The whole mark is in ocean blue.

 Owners

Name: Beijing Tonglanhai Technology Co., Ltd.

Address: Rm.B 1010, Beijing venture Plaza, No.11 
Anxiang BeiLi Jia, Chaoyang District, 100101 Beijing, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Wood, semi-worked; gypsum; bricks; fireproof 
cement coatings; paperboard for building; coatings 
(building materials); wall linings, not of metal, for 
building; building materials, not of metal; works of art 
of stone, concrete or marble; building glass.

ט"ו שבט תשע"ח - 101631/01/2018



Trade Mark No. 291557 מספר סימן

Application Date 19/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1139496 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer hardware for use in 
financial trading, financial exchange, financial 
information and market, and financial clearing 
services; computer software for use in trading, 
clearing, confirmation, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in the 
field of futures, options, swaps, and other derivative 
contracts; computer software for use in 
authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, and submitting trade data, exchanging of 
trading transaction details, and in the overall trade 
management lifecycle.

Class: 36 סוג: 36

Financial exchange services; monetary exchange 
services; commodities exchange services; futures 
exchange services; financial information services; 
financial clearing services; providing exchange 
markets for trading, clearing, confirmation and 
financial trading risk management in the field of 
futures, options, swaps, and other derivatives 
contracts; conducting commodities, securities, 
monetary, and financial instrument exchange and 
clearing services; electronic financial trading 
services; financial trading, namely, trading of 
commodities, stocks, futures, options, swaps, 
securities, equities and other derivatives; financial 
information provided by electronic means; providing 
on-demand and real-time financial information; 
financial services in the field of market data 
distribution, namely, market data reporting services 
and account management services; providing 
information in the field of financial stock, derivative, 
security and equity market data.

ט"ו שבט תשע"ח - 101731/01/2018



 Owners

Name: Chicago Mercantile Exchange Inc.

Address: 20 South Wacker Drive, Chicago IL 60606, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary on-line use of downloadable 
computer software for use in financial trading, 
financial exchange, financial information and market 
data, and financial clearing services; providing 
temporary on-line use of non-downloadable software 
for use in trading, clearing, confirmation, and financial 
trading risk management for exchange market 
transactions in the field of futures, options, swaps, 
and other derivative contracts; providing temporary 
on-line use of downloadable computer software for 
use in authenticating, facilitating, matching, 
processing, clearing, and submitting trade data, 
exchanging of trading transaction details, and in the 
overall trade management lifecycle; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software platform 
for authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, and submitting trade data, exchanging of 
trading transaction details, and in the overall trade 
management lifecycle.

ט"ו שבט תשע"ח - 101831/01/2018



Trade Mark No. 291558 מספר סימן

Application Date 19/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1142045 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer hardware for use in 
financial trading, financial exchange, financial 
information and market, and financial clearing 
services; computer software for use in trading, 
clearing, confirmation, and financial trading risk 
management for exchange market transactions in the 
field of futures, options, swaps, and other derivative 
contracts; computer software for use in 
authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, and submitting trade data, exchanging of 
trading transaction details, and in the overall trade 
management lifecycle.

Class: 36 סוג: 36

Financial exchange services; monetary exchange 
services; commodities exchange services; futures 
exchange services; financial information services; 
financial clearing services; providing exchange 
markets for trading, clearing, confirmation and 
financial trading risk management in the field of 
futures, options, swaps, and other derivatives 
contracts; conducting commodities, securities, 
monetary, and financial instrument exchange and 
clearing services; electronic financial trading 
services; financial trading, namely, trading of 
commodities, stocks, futures, options, swaps, 
securities, equities and other derivatives; financial 
information provided by electronic means; providing 
on-demand and real-time financial information; 
financial services in the field of market data 
distribution, namely, market data reporting services 
and account management services; providing 
information in the field of financial stock, derivative, 
security and equity market data.

ט"ו שבט תשע"ח - 101931/01/2018



 Owners

Name: Chicago Mercantile Exchange Inc.

Address: 20 South Wacker Drive, Chicago IL 60606, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary on-line use of downloadable 
computer software for use in financial trading, 
financial exchange, financial information and market 
data, and financial clearing services; providing 
temporary on-line use of non-downloadable software 
for use in trading, clearing, confirmation, and financial 
trading risk management for exchange market 
transactions in the field of futures, options, swaps, 
and other derivative contracts; providing temporary 
on-line use of downloadable computer software for 
use in authenticating, facilitating, matching, 
processing, clearing, and submitting trade data, 
exchanging of trading transaction details, and in the 
overall trade management lifecycle; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software platform 
for authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, and submitting trade data, exchanging of 
trading transaction details, and in the overall trade 
management lifecycle.

ט"ו שבט תשע"ח - 102031/01/2018



Trade Mark No. 291560 מספר סימן

Application Date 19/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1262251 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Biggar & Leith, LLC

Address: 10 Princeton Place, Montclair NJ 07043, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd. Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Distilled spirits; rum; ginger rum.

ט"ו שבט תשע"ח - 102131/01/2018



Trade Mark No. 291561 מספר סימן

Application Date 09/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1300686 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Grenade (UK) Ltd

Address: Arden House, Marsh Lane, Hampton in Arden, 
West Midlands, B92 0AJ, United Kingdom

(England & Wales Priveta Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו שבט תשע"ח - 102231/01/2018



Trade Mark No. 291563 מספר סימן

Application Date 19/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1322701 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Biggar & Leith, LLC

Address: 10 Princeton Place, Montclair NJ 07043, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd. Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Gin.

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

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

U.S.A., 11/10/2016, No. 87199140 ארה"ב, 11/10/2016, מספר 87199140

Class: 33 סוג: 33

ט"ו שבט תשע"ח - 102331/01/2018



Trade Mark No. 291564 מספר סימן

Application Date 27/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALLENBUS AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
CO.,LIMITED

Address: FLAT B 8/F WING CHEUNG IND BLDG, 109 
HOW MING ST KWUN TONG KLN, Hong Kong, People's 
Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor buses, motor coaches, golf carts [vehicles], 
cars, ambulances, driverless cars [autonomous cars], 
automobile chassis, automobile bodies, camping 
cars, trailers [vehicles]; all included in class 12.

אוטובוסים ממונעים, קרון נוסעים, קרוניות גולף [כלי רכב], 
מכוניות, אמבולנסים, מכוניות ללא נהג [מכוניות אוטונומיות], 
שילדת רכב, גופי רכב, רכבי מחנאות, קרונות נגררים [כלי 

רכב]; הנכללים כולם בסוג 12.
               

ט"ו שבט תשע"ח - 102431/01/2018



COLGATE PROFESSIONAL LAB SERIES

Trade Mark No. 291566 מספר סימן

Application Date 29/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 
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: 21 סוג: 21

Toothbrushes; all included in class 21. מברשות שיניים; הנכללים בסוג 21.                 

ט"ו שבט תשע"ח - 102531/01/2018



PRESS-LOK

Trade Mark No. 291574 מספר סימן

Application Date 29/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: VELCRO BVBA

Address: Industrielaan 16, 9800 Deinze, Belgium

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: 16 סוג: 16

General purpose plastic bags; General purpose 
plastic bags featuring hook fasteners; all included in 
class 16

שקיות פלסטיק רב תכליתיות; שקיות פלסטיק רב תכליתיות עם 
פס סגירה; הנכללות כולן בסוג 16                                       

            

ט"ו שבט תשע"ח - 102631/01/2018



Trade Mark No. 291575 מספר סימן

Application Date 29/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, 08889-100, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely antibiotics. תכשירי רוקחות, כלומר אנטיביוטיקה.                               

ט"ו שבט תשע"ח - 102731/01/2018



Trade Mark No. 291579 מספר סימן

Application Date 29/01/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Fish device דמות של דג

 Owners

Name: Axilspot Communication Co., Ltd 

Address: A Building, Room 201, Qianwan Road, Qianhai 
Shenzhen and Hongkong Cooperation Zone, Shenzhen, 
People's Republic of China

(China Limited Company)

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: 9 סוג: 9

Aerials; anti-interference devices [electricity]; branch 
boxes [electricity]; 
switchboards; transmitters of electronic signals; 
transmitting sets [telecommunication]; radios 
intercommunication apparatus; masts for wireless 
aerials; transmitters [telecommunication]; 
transponders; radios (Vehicle); Global Positioning 
System [GPS] apparatus; modems ; all included in 
class 9.

אנטנות; מכשירים נגד הפרעות [חשמל]; תיבות ענף [חשמל]; 
מרכזיות; משדרי אותות אלקטרוניים; ערכות שידור 

[טלקומוניקציה];   מכשירי רדיו אינטרקום; תורנים עבור אנטנות 
אלחוטיות; משדרים [טלקומוניקציה]; טרנספונדרים; מכשירי 
רדיו (לרכב(; מערכת ניווט לוויינית [גי.פי.אס.]; מודמים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 102831/01/2018



בריביאקט

Trade Mark No. 291581 מספר סימן

Application Date 29/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: UCB Biopharma SPRL

Address: Allée de la Recherche 60, Brussels, 1070, 
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

Pharmaceutical products and substances acting on 
the central nervous system.

מוצרים וחומרים רוקחיים הפועלים על מערכת העצבים 
המרכזית.                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 102931/01/2018



بریڤیاكت

Trade Mark No. 291582 מספר סימן

Application Date 29/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: UCB Biopharma SPRL

Address: Allée de la Recherche 60, Brussels, 1070, 
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

Pharmaceutical products and substances acting on 
the central nervous system.

מוצרים וחומרים רוקחיים הפועלים על מערכת העצבים 
המרכזית.                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 103031/01/2018



Бривиакт
Trade Mark No. 291583 מספר סימן

Application Date 29/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: UCB Biopharma SPRL

Address: Allée de la Recherche 60, Brussels, 1070, 
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

Pharmaceutical products and substances acting on 
the central nervous system.

מוצרים וחומרים רוקחיים הפועלים על מערכת העצבים 
המרכזית.                                           

ט"ו שבט תשע"ח - 103131/01/2018



SHAPYJOKER

Trade Mark No. 291589 מספר סימן

Application Date 30/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: R.M.R. Didactica Ltd. שם: ר.מ.ר. דידקטיקה בע"מ 

Address: Hof Hashnhav 51, Haifa, 3491478, Israel כתובת : חוף השנהב 51, חיפה, 3491478, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Board game; all included in class 28. משחקי קופסה; הנכללים כולם בסוג 28.       

ט"ו שבט תשע"ח - 103231/01/2018



Trade Mark No. 291592 מספר סימן

Application Date 30/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bulldog Skincare Holdings Limited

Address: 26 Red Lion Square, London, WC1R 4AG, 
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: 3 סוג: 3

Toiletries; body deodorant, anti-perspirants, shower 
gel; body wash, facial cleanser, facial scrub; facial 
wash, hand wash, soaps; skincare preparations; 
body moist spray; spot sticks; moisturisers; body 
lotion, body moisturiser, facial moisturiser; shaving 
gel, shaving oil, shaving cream, shaving foam, 
shaving spritz, shaving soap, shaving stones; after-
shave; after-shave gel, after-shave balm; hair 
removal preparations and creams, depilatory 
preparations, depilatory wax; hair care preparations; 
shampoo, conditioner, hair gel, hair wax, hair spritz, 
hairspray; perfumery; eau de toilette; essential oils; 
cosmetics; dentifrices; lip balm; moustache wax; 
cosmetic kits; sunscreen preparations.         

תמרוקים; תכשירי אל-ריח לגוף, תכשירים נגד הזעה 
(תמרוקים), ג'לים למקלחת; תרחיצי גוף, תכשירי ניקוי לפנים, 
פילינג לפנים;  תכשיר שטיפה לפנים, תכשיר שטיפה לידיים, 
סבונים; תכשירים לטיפול בעור; תרסיס לחות לגוף; מקל 
קוסמטי להסתרת כתמים; תכשירי לחות; קרם גוף, תכשיר 

לחות לגוף, תכשיר לחות לפנים; ג'ל לגילוח, שמן לגילוח, קרם 
לגילוח, קצף לגילוח, תרסיס לגילוח, סבון לגילוח, אבן עוצרת 
דימום לגילוח, ,תכשירים לאחר גילוח; ג'ל לאחר גילוח, משחה 
לאחר גילוח, תכשירים וקרמים להסרת שיער, חומרים להסרת 
שיער, שעווה להסרת שיער; תכשירים לטיפוח השיער; שמפו, 
מרכך, ג'ל לשיער, שעווה לשיער, תרסיס לשיער, ספריי לשיער; 

פרפומריה; מי בושם; שמנים אתריים; קוסמטיקה; משחת 
שיניים; משחת שפתיים; שעווה לשפם; ערכות קוסמטיות; 

תכשירים להגנה מהשמש.

ט"ו שבט תשע"ח - 103331/01/2018



ACTIVENECK

Trade Mark No. 291594 מספר סימן

Application Date 30/01/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Log Plastic Products Company (1993) LTD שם: חברת לוג מוצרים פלסטיים (1993) בע"מ

Address: D.N. Jordan Valley, Ashdot Ya'aqov(ihud), 
1515500, Israel

כתובת : ד.נ. עמק הירדן, אשדות יעקב אח, 1515500, ישראל

חברה פרטית

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: 1 סוג: 1

Humectants; Desiccants; desiccants for absorbing 
moisture; Chemicals for absorbing oxygen; chemical 
sorbents; industrial chemicals; mineral sorbents; 
filtering materials [mineral substances]; chemicals for 
use in the manufacture and finishing of unprocessed 
plastic concentrates for use in the manufacture of 
thermoplastics containing additives; Chemical 
products for use in industry, namely adsorbents;  
Chemical products for use in industry and science, 
namely humectants, desiccants and anti-
condensation agents; chemical products for industry 
and science, namely products for maintaining relative 
humidity levels within product packaging and within 
pharmaceutical products, nutritional products, vitamin 
supplements and diagnostic products and within 
medical and dental product packaging; all included in 
class 1.

חומרי דילול; חומרים מייבשים; חומרים מייבשים לספיגת לחות; 
כימיקלים לספיגת חמצן; כימיקלים סופגים; כימיקלים 

תעשייתיים; חומרי ספיגה מינרליים; חומרי סינון [חומרים 
מינרליים]; כימיקלים לשימוש בייצור והגימור של פלסטיק 
מעובד מתרכזים לשימוש בייצור תרמופלסטיים המכילים 

תוספים; מוצרים כימיים המיועדים לתעשייה, דהיינו, וחומרי 
ספיגה; מוצרים כימיים לשימוש התעשייה והמדע, כלומר, חומרי 

דילול, חומרים מייבשים וסוכני עיבוי נגד; מוצרים כימיים 
לתעשיית מדע, דהיינו, מוצרים לשמירה על רמות לחות יחסיות 
בתוך אריזת מוצר ובתוך מוצרים פרמצבטיים, מוצרי תזונה, 
תוספי ויטמינים ומוצרי אבחון ובתוך אריזת מוצר רפואית 

שיניים; הנכללים כולם בסוג 1.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ו שבט תשע"ח - 103431/01/2018



JOHNSON & JOHNSON INSTITUTE

Trade Mark No. 291610 מספר סימן

Application Date 31/01/2017 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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing web-based 
and classroom training in the field of healthcare.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת הכשרה המבוססת על האינטרנט 
ובכיתת לימוד בתחום הבריאות.                                       

ט"ו שבט תשע"ח - 103531/01/2018



Trade Mark No. 291614 מספר סימן

Application Date 31/01/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shiseido Americas Corporation

Address: 301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, 
New Jersey 07070, 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: 3 סוג: 3

Skincare and cosmetics for direct sale, retail sale, 
and online sale, namely, face powder, face 
concealers, face foundation, face cleansers, face 
creams, face emulsions, face masks, face scrubs, 
pre-moistened cosmetic towelettes, blush, bronzer, 
highlighter, non-medicated lip balm, lip cream, lip 
gloss, lip liner, lip stick, lip sheer, lip stain, eye make-
up, eye make-up remover, eye pencils, eye shadow, 
eye liners, eye brow pencils, eye cream, eye gel, eye 
balm, body powder, cheek stain, mascara, brow gel, 
hair mascara, bath oil, bath tablets, bath gels, bath 
soaps, body creams, skin lotion, body masks, body 
scrub, body gel, hair mask, nail polish, nail lacquer, 
cuticle cream, nail oil; all included in Class 3.

מוצרים לטיפוח העור וקוסמטיקה למכירה ישירה, מכירה 
קמעונאית, ומכירה מקוונת, דהיינו, אבקת פנים, קונסילר 
לפנים, בסיס לפנים, מנקי פנים, קרמים לפנים, אמולסיות 

לפנים, מסיכות לפנים, מקרצף פנים, מגבונים קוסמטיים לחים 
מראש, סומק, משחת שיזוף, מדגיש, שפתון נגד יובש שאינו 
רפואי, קרם שפתיים, תוחם שפתיים, שפתון, שפתון שקוף, 
שפתון מכתים, מייק-אפ לעיניים, מסיר מייק-אפ לעיניים, 

עפרונות עיניים, צלליות לעיניים, תוחמי עיניים, עפרונות לגבות, 
קרם לעיניים, ג'ל לעיניים, תחליב לעיניים, אבקת גוף, מכתים 
לחי, מסקרה, ג'ל לגבה, מסקרה לשיער, שמן אמבט, טבליות 
אמבטיה, ג'לים לאמבט, סבון אמבט, קרם גוף, תחליבי עור, 

מסיכות גוף, מקרצפי גוף, ג'ל לגוף, מסכה לשיער, לק 
לציפורניים, לכה לציפורניים, קרם לציפורן, שמן לציפורן; 

הנכללים כולם בסוג 3.                         

ט"ו שבט תשע"ח - 103631/01/2018



Trade Mark No. 291615 מספר סימן

Application Date 31/01/2017 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: 35 סוג: 35

Customer engagement program for medical 
professionals and hospitals to assist in operational 
efficiency to manage costs, improve patient 
outcomes and improve patient engagement and 
experiences.

תוכנית למעורבות לקוח עבור בעלי מקצוע בתחום הרפואי ובתי 
חולים כדי לעזור ביעילות תפעולית לניהול עלויות, שיפור 

תוצאות מטופלים ושיפור מעורבות וחוויות המטופל.                 
                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 103731/01/2018



סימילאק

Trade Mark No. 291618 מספר סימן

Application Date 01/02/2017 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 food adapted for medical use; dietary 
supplements for humans; pediatric nutritive 
preparations; food for babies; infant formula.

מזון דיאטטי מותאמים לשימוש רפואי; תוספי תזונה לבני אדם; 
תכשירי תזונה לתינוקות; מזון לתינוקות; פורמולה לתינוקות.     

                                                

Class: 29 סוג: 29

Powdered milk preparations; milk and milk products. תכשירי אבקת חלב; חלב ומוצרי חלב.                                  
      

ט"ו שבט תשע"ח - 103831/01/2018



PEACE OF CASE

Trade Mark No. 291628 מספר סימן

Application Date 01/02/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1375892 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: RNG INTERNATIONAL LTD שם: אר אן ג'י אינטרנשיונל בע"מ

Address: 6 Izrael St., Shoham, 6080706, Israel כתובת : רח' יזרעאל 6, שוהם, 6080706, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, ADV.

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

שם: עמית וולף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco cases; cigarette cases; cigar cases; match 
cases; tobacco storage packages; cigarette storage 
packages; cigar storage packages; match storage 
packages; cigarette filters; cigarette rolling papers; 
tobacco; tobacco pipes;  cigarettes; electronic 
cigarettes; cigars; cigarette lighters; matches;  
smokers requisites; all included in class 34.

קופסאות טבק; קופסאות סיגריות; קופסאות סיגרים; קופסאות 
גפרורים; מארזים לאחסון טבק; מארזים לאחסון סיגריות; 
מארזים לאחסון סיגרים; מארזים לאחסון גפרורים; פילטרים 
לסיגריות; ניירות גלגול לסיגריות; טבק; מקטרות; סיגריות; 

סיגריות אלקטרוניות; סיגרים; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים; 
כל הנכלל בסוג 34.                                                           

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 103931/01/2018



Trade Mark No. 291629 מספר סימן

Application Date 01/02/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1377249 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: RNG INTERNATIONAL LTD שם: אר אן ג'י אינטרנשיונל בע"מ

Address: 6 Izrael St., Shoham, 6080706, Israel כתובת : רח' יזרעאל 6, שוהם, 6080706, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, ADV.

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

שם: עמית וולף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco cases; cigarette cases; cigar cases; match 
cases; tobacco storage packages; cigarette storage 
packages; cigar storage packages; match storage 
packages; cigarette filters; cigarette rolling papers; 
tobacco; tobacco pipes;  cigarettes; electronic 
cigarettes; cigars; cigarette lighters; matches;  
smokers requisites; all included in class 34.

קופסאות טבק; קופסאות סיגריות; קופסאות סיגרים; קופסאות 
גפרורים; מארזים לאחסון טבק; מארזים לאחסון סיגריות; 
מארזים לאחסון סיגרים; מארזים לאחסון גפרורים; פילטרים 
לסיגריות; ניירות גלגול לסיגריות; טבק; מקטרות; סיגריות; 

סיגריות אלקטרוניות; סיגרים; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים; 
כל הנכלל בסוג 34.                                                           

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 104031/01/2018



קמיליון - בשבילך נברא העולם

Trade Mark No. 291634 מספר סימן

Application Date 02/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: cameleon weiman LTD שם: קמיליון ויימן בע"מ

Address: HAGEFEN 3, Me'ona, 2492000, Israel כתובת : הגפן 3, מעונה, 2492000, ישראל

חברה פרטית

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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 104131/01/2018



Trade Mark No. 291635 מספר סימן

Application Date 02/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NIMROD PRODUCTION (1979) LTD. שם: נימרוד יצור (1979) בע"מ

Address: P.O.B. 114, Kyriat Sde Hateufa, 70150, Israel כתובת : ת.ד. 114, קרית שדה התעופה, 70150, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

footwear; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.     

ט"ו שבט תשע"ח - 104231/01/2018



Trade Mark No. 291639 מספר סימן

Application Date 02/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

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

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic and electromechanical locks and 
lock goods; Biometric and electronic lock cylinders; 
electric striking plates, electronic keys, key cards, 
also including, electronic or magnetic access control 
cards and smart cards, and key card readers; 
Biometric access control readers and sensors; units 
for programming locks, lock cylinders, keys, key 
cards and key card readers; apparatus and 
instruments for signaling and checking, also including 
checking and/or controlling people's movement 
within, entrance to and exit from buildings and 
through doors and gates and/or for use with locks; 
magnetic and electronic identity cards; biometric and 
magnetic data carriers and computer software; 
Wireless controlled locks, Electronic LOCK systems; 
Digital door lock, automatic access control system, 
electric door lock, wired and wireless door lock 
device for access control, Motorized Lock; all 
included in class 9.

מנעולים וציוד נעילה חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרו-מכאניים, 
צילינדרים למנעולים ביומטריים  ואלקטרוניים, משטחים 

חשמליים בולטים,  מפתחות אלקטרוניים, כרטיסי מפתח, קוראי 
כרטיסים,  הכוללים גם כרטיסים  לבקרת גישה, כרטיסים 
חכמים וקוראי כרטיסים אלקטרוניים או מגנטיים;  כרטיסים  
וסנסורים ביומטריים לבקרת גישה, יחידות לתכנות מנעולים; 
צילינדרים לנעילה; מתפתחות וכרטיסי מפתח וקוראי כרטיסי 

מפתח; התקנים ומכשירים לאיתות ולבדיקה הכוללים גם בדיקה 
ו/או בקרה על תנועה של אנשים בכניסה ויציאה מבניינים ודרך 
דלתות, שערים ו/או לשימוש בנעולים; כרטיסי זיהוי מגנטיים 

ואלקטרוניים; נשאי נתונים מגנטיים וביומטריים ותוכנת מחשב;  
מנעולים הנשלטים באופן אלחוטי, מערכות בקרה אלקטרוניות; 
מנגנון נעילה אלקטרוני, מנעול דלת דיגיטלי, מערכת בקרת 

גישה אוטומטית, מנעול דלת חשמלי, מנעול דלת לבקרת גישה 
קווי ואלחוטי; מנעול ממנוע; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 104331/01/2018



INNOVERA DECOR 

Trade Mark No. 291651 מספר סימן

Application Date 02/02/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1350960 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PALRAM APPLICATIONS (1995) LTD שם: פלרם אפליקציות (1995) בע"מ

Address: Ramat Yohanan, 3003500, Israel כתובת : אצל: ד.נ כפר מכבי, רמת יוחנן, 3003500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Goods (not made of metal) for decorative coating, 
covering or cladding for structures including 
walls,ceilings and floors.

טובין (לא מתכתיים) לחיפוי, ציפוי או כיסוי דקורטיבי של מבנים 
לרבות קירות, תקרות ורצפות.                                             

                            

ט"ו שבט תשע"ח - 104431/01/2018



Trade Mark No. 291652 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1289620 מספר סימן בינלאומי

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, 23/07/2015, No. UK00003119198 UK00003119198 ממלכה מאוחדת, 23/07/2015, מספר

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin care 
preparations; skin moisturizers; beauty care 
preparations; cleansers and creams, all for the face 
and hands; cosmetic suntan preparations; soaps; 
beauty masks; nail polish; nail polish remover; 
enamel for nails; false nails; adhesives for cosmetic 
purposes; eye cream, eye gel, eye lotion, eye 
makeup remover, lip liner, lipgloss; 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; deodorants for human 
beings; essential oils (cosmetic)

Republic of South Africa, 22/07/2015, No. 
2015/19892

דרום אפריקה, 22/07/2015, מספר 2015/19892

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, lipsticks, foundation for the face and neck, 
mascara, eyeliner, eye shadow; eau de perfume, eau 
de toilette, bath and body lotion, bath and shower gel, 
antiperspirant for use on the human body, hair and 
body shampoo, body powder

ט"ו שבט תשע"ח - 104531/01/2018



 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: 601 Midland Avenue, Rye NY 10580, U.S.A.

(New York, United States of America Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 104631/01/2018



Trade Mark No. 291656 מספר סימן

Application Date 30/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Giumarra Vineyards Corporation

Address: 11220 Edison Highway, Edison CA 93220, 
U.S.A.

(California Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh grapes.

ט"ו שבט תשע"ח - 104731/01/2018



Trade Mark No. 291657 מספר סימן

Application Date 09/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329205 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word BARINGS above a 
stylized arrow design.

 Owners

Name: Baring Asset Management Limited

Address: 155 Bishopsgate, London EC2M 3XY, United 
Kingdom

(England limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial asset management; investment 
management; investment consultancy; funds 
investment; real estate investment services; real 
estate financing services; commercial lending; 
financial analysis; financing services; financial 
investment in the field of securities; financial 
investment in the field of mutual and closed end 
funds, equity capital, real estate, fixed income and 
alternative assets; loan origination and servicing.

ט"ו שבט תשע"ח - 104831/01/2018



Trade Mark No. 291658 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329222 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shaghafi, Parham

Address: Egelsweg 3, 48431 Rheine, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; watch straps; key fobs 
(included in this class); precious metals and their 
alloys and goods of precious metals or coated 
therewith (included in this class).

ט"ו שבט תשע"ח - 104931/01/2018



Trade Mark No. 291659 מספר סימן

Application Date 26/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329228 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the term FMI FM-HIGH in 
special script.

 Owners

Name: F.M.I. S.p.A.

Address: Via Consolare, 41/43, Frazione Zocco, I-25030 
ERBUSCO (BS), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic sheets and seals for the thermal insulation.

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

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

Italy, 12/04/2016, No. 302016000037526 איטליה, 12/04/2016, מספר 302016000037526

Class: 17 סוג: 17

ט"ו שבט תשע"ח - 105031/01/2018



Trade Mark No. 291663 מספר סימן

Application Date 05/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329273 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 bases (cosmetics);  nail care preparations for 
cosmetic use.

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

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

France, 13/05/2016, No. 4272109 צרפת, 13/05/2016, מספר 4272109

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 105131/01/2018



Trade Mark No. 291664 מספר סימן

Application Date 18/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329274 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Soil fertilizers;  bacterial preparations other than for 
medical and veterinary use;  agricultural chemicals 
except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; cultures of microorganisms other than 
for medical and veterinary use;  nitrogen fertilizer; 
fertilizers for agriculture;  fertilizing products; 
preparations of microorganisms other than for 
medical or veterinary use; vitamins for the 
manufacture of food supplements;  proteins for the 
manufacture of food supplements.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and foodstuffs for veterinary use; 
food supplements as normal diet supplements or as 
contributions for health; anti-parasitic products;  
bacteriological preparations for veterinary use;  
nutritional supplements; food supplements for 
animals;  protein dietary supplements; protein 
supplements for animals.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals;  strengthening animal forage; 
strengthening fodder;  food products for animals;  
animal fattening products; foodstuffs for animals 
containing in particular micro-organisms.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/04/2016, No. 4265888 צרפת, 19/04/2016, מספר 4265888

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

ט"ו שבט תשע"ח - 105231/01/2018



 Owners

Name: METABOLIC EXPLORER

Address: Biopôle Clermont-Limagne, F-63360 SAINT-
BEAUZIRE, France

(France Société Anonyme à conseil d'administration)

ט"ו שבט תשע"ח - 105331/01/2018



Trade Mark No. 291667 מספר סימן

Application Date 10/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329333 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: B.D.X. MACHINERY LTD.

Address: No.315 Mafang Industry Development Area 
West, Pinggu District, Beijing, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compacting and tampering machines, road rollers, 
cutters, concrete vibrators (machines), combined 
troweling machines, stone cutters, multi-purpose 
road maintenance machines, track lifting machines, 
grouting machines, mixer machines.

ט"ו שבט תשע"ח - 105431/01/2018



Trade Mark No. 291668 מספר סימן

Application Date 01/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329348 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TİCARET VE SANAYİ KONTUVARI TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Kazım Dirik Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:76, 
İzmir, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed olives, olive pastes, olive oil for food.

ט"ו שבט תשע"ח - 105531/01/2018



Trade Mark No. 291670 מספר סימן

Application Date 03/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329356 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ningbo Transtek Automotive Products Co., 
Ltd

Address: Room #8-6, ,No. 717 Zhongxing Road, 
Jiangdong District, Ningbo, Zhejiang, People's Republic 
of China

(CHINA Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
upholstery for vehicles; covers for steering wheels; 
safety seats for children, for vehicles; seat covers for 
vehicles; baby carriages; tyres (tires); repair outfits 
for inner tubes.

Class: 18 סוג: 18

Valises; canvas box; travelling bags; travelling trunks; 
leather trunk; bags for campers; sports bag; 
umbrellas; alpenstocks.

ט"ו שבט תשע"ח - 105631/01/2018



Trade Mark No. 291672 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329362 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Flip Screen Australia Pty. Ltd.

Address: 235 Copland St, WAGGA WAGGA NSW 2650, 
Australia

(VIctoria proprietary limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Crushers (machines); impact grinding crushers; jaw 
type rock crushers.

ט"ו שבט תשע"ח - 105731/01/2018



Trade Mark No. 291675 מספר סימן

Application Date 05/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329388 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Products made of aluminum and steel strip, included 
in this class;  vertical and horizontal blinds, roller 
blinds, roller shutters, all outdoor and of metal; 
canopies of metal;  mesh for doors and windows of 
metal; insect screens for doors and windows mainly 
of metal; building components and materials of metal; 
wall and ceiling coverings, facades, facade cladding, 
all of metal;  parts and accessories, fastening, 
suspension and tilting devices of metal for all the 
aforesaid goods, included in this class;  rolling 
shutters of metal.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal;  wall and ceiling 
coverings, facades, coverings for facades, ceilings, 
all the aforesaid products completely or mainly non-
metallic for building; architectural elements and 
panels of plastic, stone or ceramic for ceilings, 
facades, wall and ceiling or facade coverings;  
fastening and suspension devices, not of metal, for 
ceilings, wall and ceiling coverings, facades and 
facade coverings; roller shutters and blinds, mainly 
non-metallic; parts and fittings, not of metal, for all 
the aforesaid goods included in this class;  roller 
shutters of plastic, wood or textile;  porches not of 
metal.

ט"ו שבט תשע"ח - 105831/01/2018



 Owners

Name: Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

Address: Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 Luzern, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Class: 20 סוג: 20

Vertical and horizontal blinds, venetian blinds, indoor 
and of metal, plastic, wood or textile;  pleated blinds, 
shading devices for windows, all indoor and of metal, 
plastic, wood or textile; roller blinds of textile and/or 
plastic and/or glass fiber; plastic parts, metal 
hardware, binding and suspension devices for the 
aforesaid products, included in this class.

Class: 22 סוג: 22

Outdoor blinds of textile.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes; curtains of textile and/or of glass fiber;  
curtains of textile and/or plastic and/or glass fiber, 
including pleated curtains and panel curtains;  fabrics 
of fiberglass and plastic, fabrics for textile use;  
fabrics (woven or not woven) for horizontal blinds, 
vertical blinds, venetian blinds, roller blinds, awnings, 
blinds, curtains, pleated blinds, roller curtains, 
pleated curtains, Japanese screens, shade devices 
and sun visors and parts of the aforesaid 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)

Switzerland, 26/01/2016, No. 686033 שוויץ, 26/01/2016, מספר 686033

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

ט"ו שבט תשע"ח - 105931/01/2018



Trade Mark No. 291676 מספר סימן

Application Date 16/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Tudor SA

Address: Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces, namely watches, wristwatches, 
component parts of timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 
chronographs (timepieces), apparatus for timing 
sports events, time measuring and marking 
apparatus and instruments not included in other 
classes; watch bands, dials (clock and watchmaking), 
cases and presentation cases for timepieces and 
jewelry, watch movements and their parts; jewelry;  
precious stones and semi-precious stones; precious 
metals and their alloys.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/09/2016, No. 692758 שוויץ, 13/09/2016, מספר 692758

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 106031/01/2018



Trade Mark No. 291677 מספר סימן

Application Date 03/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329399 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Srour Ikey

Address: 495 Flatbush Ave, brooklyn NY 11225, U.S.A.

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable telephones and telephone 
equipment and accessories; batteries and battery 
chargers; battery cases; battery charge devices; 
battery chargers; wireless cellular phone headsets; 
wireless indoor and outdoor speakers; carrying cases 
for cell phones; carrying cases for radio pagers; 
carrying cases specially adapted for pocket 
calculators and cellphones; cases for mobile phones; 
cases for telephones; cell phone backplates; cell 
phone battery chargers for use in vehicles; cell phone 
battery chargers; chargers for batteries; chargers for 
electric batteries; electric charging cables for mobile 
devices; head-clip cell phone holders; leather 
protective covers specially adapted for personal 
electronic devices, namely, cell phones, tablet 
computer; protective cases for cell phones, laptops 
and portable media players; vinyl covers specially 
adapted for cell phones, laptops, computers, portable 
satellite radios, personal digital assistants, remote 
controls.

ט"ו שבט תשע"ח - 106131/01/2018



Trade Mark No. 291679 מספר סימן

Application Date 15/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329426 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in processing, 
transmitting, receiving, organizing, manipulating, 
playing, reviewing, reproducing and streaming audio, 
video and multimedia content including text, data, 
image, audio, video and audiovisual files; computer 
software for controlling the operation of audio and 
video devices and for viewing, searching and/or 
playing audio, video, television, movies, other digital 
images, and other multimedia content; computer 
software for interactive entertainment, which allows 
users to customize the viewing, listening, and playing 
experience by selecting and arranging the display 
and performance of audio, video and audiovisual 
elements; downloadable multimedia files and 
recordings featuring audio, visual, and audiovisual 
multimedia entertainment programs and content 
relating to television, movies, videos, and other digital 
images and multimedia content; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
mobile devices, namely, for enabling programming 
suggestions in the field of entertainment.

Class: 38 סוג: 38

Audio and video on demand transmission; streaming 
of audio and video material in the nature of 
entertainment and editorial content and information 
via the internet; wireless electronic communications, 
namely, transmission and delivery of audio and visual 
content in the nature of text, images, data, audio, 
video and graphics to wireless devices, wireless 
communication networks and the internet.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, television 
programming and provision of on-going multimedia 
audio and video entertainment programs in the field 
of classic films, comedy, documentaries and drama 
distributed via various platforms across multiple 
forms of transmission media.

ט"ו שבט תשע"ח - 106231/01/2018



 Owners

Name: Turner Classic Movies, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
U.S.A.

(Delaware; United States of America Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 106331/01/2018



Trade Mark No. 291681 מספר סימן

Application Date 28/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329460 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear; sun glasses (eyewear); anti-glare visors.

Class: 25 סוג: 25

Apparel (clothing, footwear, headgear); boys' 
clothing; clothing; clothing for babies; girls' clothing; 
ladies' clothing; men's clothing; women's clothing; 
headwear.

Class: 35 סוג: 35

Retail services; retail clothing shop services; retailing 
of goods (by any means); distribution of goods (not 
being transport services) (agent, wholesale, 
representative services, by any means); intermediary 
business services relating to the commercialising of 
goods (wholesaling); wholesaling of goods (by any 
means); all of the aforementioned being services in 
relation to clothing, footwear, headgear, bags, 
jewellery, and fashion accessories; none of the 
aforementioned services being in relation to electrical 
computer parts, RF components, assemblies, cables, 
connectors, tools and accessories in relation to 
electrical computer parts, RF components, 
assemblies, cables, connectors; catalogues in the 
field of electrical computer parts, RF components 
assemblies, cables, connectors, tools and 
accessories in relation to electrical computer parts, 
RF components, assemblies, cables, connectors; 
and electronic computer services featuring electrical 
computer parts, RF components, assemblies, cables, 
connectors, tools and accessories in relation to 
electrical computer parts, RF components, 
assemblies, cables, connectors.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 106431/01/2018



 Owners

Name: PE Nation Pty Ltd

Address: 37 Doody St, Alexandria NSW 2015, Australia

(Australia Corporation)

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

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

Australia, 28/09/2015, No. 1724361 אוסטרליה, 28/09/2015, מספר 1724361

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 106531/01/2018



Trade Mark No. 291687 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329507 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This trademark consists of the word "YOFC" in 
stylized lettering.

 Owners

Name: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 
Limited Company

Address: No.9 Optics Valley Avenue, East Lake High-
Tech Development Zone, Wuhan, Hubei, People's 
Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fibre optic cables; optical fibers [fibres] [light 
conducting filaments]; light conducting filaments 
[optical fibers [fibres]]; electricity conduits; optical 
communication equipment; radiotelephony sets; 
cables, electric; telephone wires; junction sleeves for 
electric cables; materials for electricity mains [wires, 
cables].

ט"ו שבט תשע"ח - 106631/01/2018



Trade Mark No. 291688 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329513 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange and green.

 Owners

Name: Hazera Seeds Ltd.

Address: Berurim, MP Shikmim 7983700, Israel

(Israel private company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural and horticultural products and grains not 
included in other classes; plant seeds, plants, 
seedlings and other plants or seedlings for 
propagation; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers.

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

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

Benelux, 28/07/2016, No. 1336791 בנלוקס, 28/07/2016, מספר 1336791

Class: 31 סוג: 31

ט"ו שבט תשע"ח - 106731/01/2018



Trade Mark No. 291689 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329528 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of Latin characters of 
"NAAATS", while the whole word has no meaning.

 Owners

Name: Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd.

Address: Dawang Economic Development Zone, 
Guangrao County, Dongying City, 257000 Shandong 
Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle 
wheels; casings for pneumatic tires; spikes for tires; 
treads for retreading tires; tires, solid, for vehicle 
wheels; pneumatic tires; vehicle wheel tires; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
automobile tires.

ט"ו שבט תשע"ח - 106831/01/2018



Trade Mark No. 291690 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329536 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of Latin characters of 
"GRIPBOND", while the whole word has no meaning.

 Owners

Name: SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD.

Address: Dongzhangzhuang Village,Dawang Town, 
Guangrao County, Dongying City, 257300 Shandong 
Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; inner tubes for bicycles, cycles; 
tubeless tires for bicycles, cycles; casings for 
pneumatic tires; treads for retreading tires; pneumatic 
tires; tires, solid, for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires; inner tubes for pneumatic tires; bicycle tires.

ט"ו שבט תשע"ח - 106931/01/2018



Trade Mark No. 291691 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329541 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of Latin characters of 
"AENEAS" while the whole word has no meaning.

 Owners

Name: SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD.

Address: Dongzhangzhuang Village,Dawang Town, 
Guangrao County, Dongying City, 257300 Shandong 
Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; inner tubes for bicycles, cycles; 
tires for vehicle wheels; casings for pneumatic tires; 
treads for retreading tires; pneumatic tires; tires, 
solid, for vehicle wheels; vehicle wheel tires; inner 
tubes for pneumatic tires; bicycle tires.

ט"ו שבט תשע"ח - 107031/01/2018



Trade Mark No. 291693 מספר סימן

Application Date 29/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329564 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective gear, namely, safety goggles, face shields, 
glasses and spectacles; safety gloves, namely, 
protective work gloves and gloves for protection 
against accidents, including anti-vibration, chemical 
resistant, cryogenic, cut resistant, disposable, high 
heat, hot mill inspection, insulate, leather, lineman's, 
mechanic's, metal mesh, insulated, string knit and 
welding; hearing protection headsets, not for medical 
use, namely, headsets including safety protection for 
hearing including banded protectors, muffs, plugs; 
respiratory protection devices, namely, respiratory 
masks for non-medical purposes, disposable 
respirators, escape masks, respirators, all for non-
medical purposes; hard hats, namely, bump caps, 
inserts and liners, hard hats; protective clothing, 
namely, aprons, arc flash, chemical resistant, cold 
weather, high heat resistant, rain suits, sleeves and 
vests all for protection against accidents, irradiation 
and high heat; footwear including boots, dielectric 
boots, overshoes for protection against accidents, 
irradiation and high heat; fall protection equipment for 
fall restraint and fall arrest, namely, harnesses, lines, 
lanyards, and retractable lines; protective gear, 
namely, gas detection/instrumentation, namely, 
alarms for the detection of inflammable gases and 
gas detectors for detecting the presence of gas; 
biological and chemical safety cabinets for laboratory 
and industrial use; emergency eyewash showers to 
safeguard employees from the unexpected 
energization or startup of machinery and equipment, 
namely, lockout/tagout equipment; safety mirrors, 
namely, reflective mirrors to prevent accidents, safety 
signs, namely, reflective and luminous signs; 
insulated tools, namely, protective rubber insulating 
blankets and sleeves for electrical workers to prevent 
injury; protective safety equipment to guard against 
accidental electric line contact for electrical workers, 
namely, pole guards, hot sticks and line hoses; 
turnout gear, namely, clothing for protection against 
fire.

ט"ו שבט תשע"ח - 107131/01/2018



 Owners

Name: Saf-T-Gard International, Inc.

Address: 205 Huehl Road, Northbrook IL 60062, U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 107231/01/2018



Trade Mark No. 291694 מספר סימן

Application Date 18/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images;  electronic payment 
processing apparatus, apparatus for processing 
cashless payment transactions; computers, laptop 
computers, handheld computers, mobile computers, 
personal computers, wrist computers, smartwatches; 
telecommunication apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission, reproduction 
of sound or images, particularly mobile telephones 
and new-generation mobile telephones with greater 
functionality (smartphones); handheld electronic 
apparatus for accessing the Internet and sending, 
receiving, recording and storing short messages, 
electronic messages, telephone calls, faxes, video-
conferences, images, sounds, music, text and other 
digital data;  handheld electronic apparatus for 
wireless reception, storage and transmission of data 
or messages; handheld electronic apparatus for 
global positioning [GPS] and displaying maps and 
transport information; handheld electronic devices for 
detection, storage, monitoring, surveillance and 
transmission of data relating to user activity, namely 
position, itinerary, distance traveled, heart rate;  
optical apparatus and instruments, particularly 
spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases 
for spectacles, sunglasses and magnifying glasses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/05/2016, No. 691913 שוויץ, 19/05/2016, מספר 691913

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 107331/01/2018



Trade Mark No. 291695 מספר סימן

Application Date 25/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329581 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altromin Spezialfutter GmbH & Co. KG

Address: Im Seelenkamp 20, 32791 Lage, Germany

(DE GmbH & Co. KG  (limited partnership))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs.

ט"ו שבט תשע"ח - 107431/01/2018



Trade Mark No. 291699 מספר סימן

Application Date 06/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329612 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, jewelry, jewelry 
boxes, jewelry cases, precious stones; timepieces 
and chronometric instruments, watch chains, 
presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces.

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

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

Switzerland, 23/06/2016, No. 689610 שוויץ, 23/06/2016, מספר 689610

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 107531/01/2018



Trade Mark No. 291701 מספר סימן

Application Date 04/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329635 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars (automobiles); sports cars.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/11/2016, No. 4020160093335 דרום קוריאה, 02/11/2016, מספר 4020160093335

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 107631/01/2018



Trade Mark No. 291702 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329644 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Computer hardware and telecommunication 
apparatus installation, maintenance and repair; 
advisory services relating to the installation of 
security and safety equipment; repair of electrical 
equipment and electrotechnical installations; 
construction of telecommunication towers; installation 
of communications network instruments; installing of 
electronic communications networks; installation of 
cellular communications systems; installation and 
repair of telecommunications networks; maintenance 
and repair of telecommunications networks, 
apparatus, and instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 107731/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Transmission and reception (transmission) of 
database information via the telecommunications 
network; communications by fiber optic networks; 
automatic transfer of digital data using 
telecommunications channels; high bit-rate data 
transmission services for telecommunication network 
operators; data transmission services over 
telecommunications networks; information, 
consultancy and advisory services relating to 
telecommunications; providing video conferencing 
services; video communication services; providing 
facilities and equipment for video conferencing; 
teleconferencing and video conferencing services; 
telecommunications services provided via fiber optic, 
wireless and cable networks; rental of 
telecommunications apparatus and installations; 
rental of computer communication apparatus and 
instruments; rental of communication apparatus and 
implements; computer communication and internet 
access; provision and rental of telecommunications 
facilities and equipment; operating of electronic 
communications networks; operation of wide-band 
telecommunications networks; operating of electronic 
communications systems; operation of a 
telecommunications network; transmission of 
information by electronic communications networks; 
providing access to electronic communications 
networks; provision of central switching services for 
electronic communications networks; providing high 
speed access to computer and communication 
networks; providing telecommunications connections 
to a global communication network or databases; 
providing access to the internet and other 
communications networks; transmission of 
messages, data and content via the internet and 
other communications networks; providing access to 
websites on the internet or any other communications 
network; leasing of cellular communications 
equipment; transmission of short messages [sms], 
images, speech, sound, music and text 
communications between mobile telecommunications 
devices; satellite transmission; communication 
services by satellite; radio communication; 
information about telecommunication; 
telecommunications services between computer 
networks; telecommunication gateway services; data 
transmission services over telecommunications 
networks; operation of a telecommunications 
network; telecommunications routing and junction 
services; telecommunications services provided via 
fiber optic, wireless and cable networks.

ט"ו שבט תשע"ח - 107831/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and purple "(Pantone 527 C)".

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: A purple ovoid with two white curved bands 
across it followed by text in purple.

 Owners

Name: Telia Company AB

Address: Stjärntorget 1, SE-169 79 Solna, Sweden

(Sweden A joint stock company)

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; IT security services in the 
nature of protection and recovery of computer data; 
computer systems integration services; configuration 
of computer software; diagnosis of faults in computer 
software; computer software design; computer 
software research; repair of computer software; 
updating of computer software; hosting services and 
software as a service and rental of software; data 
duplication and conversion services, data coding 
services; computer programming for data processing 
and communication systems; computer programming 
for telecommunications; analytical services relating to 
computer programmes; it consultancy, advisory and 
information services; monitoring of 
telecommunication signals; analysis of 
telecommunication signals; telecommunications 
technology consultancy; technical design and 
planning of telecommunications networks.

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

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

European Union, 06/04/2016, No. 015312317 האיחוד האירופי, 06/04/2016, מספר 015312317

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 107931/01/2018



Trade Mark No. 291703 מספר סימן

Application Date 14/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329651 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a wording in Cyrillic characters, 
that is excuted in the standard font.

 Owners

Name: Aktsionernoe obshchestvo "Essen production 
AG"

Address: New Passage 3, of. 95, Avtozavodsky district, 
RU-445037 City of Tolyatti, Samara Region, Russian 
Federation

(Russian Federation Aktsionernoe obshchestvo (Stock 
Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Peanut confectionery; waffles; confectionery for 
decorating Christmas trees; caramels (candy); 
confectionery; pastries; sweetmeats; peppermint 
sweets; liquorice (confectionery); stick liquorice 
(confectionery); marzipan; almond confectionery; 
almond biscuits; pastilles (confectionery); petits fours 
(cakes); biscuits; cookies; petit-beurre biscuits; 
pastries; pralines; gingerbread; cakes; berry cakes; 
fruit cakes; chocolate.

ט"ו שבט תשע"ח - 108031/01/2018



Trade Mark No. 291709 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329745 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; scientific, photographic, cinematographic, 
optical, and teaching apparatus and instruments, 
namely, hardware and software for use in enabling 
computers, handheld consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide virtual 
world experiences; apparatus for recording and other 
digital recording media, namely, audio recorders and 
video recorders; data processing apparatus; 
computer central processing units; computer 
software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software 
and display screens for connection to computers, 
tablet computers, mobile devices, and mobile phones 
in order to enable virtual world experiences; goggles 
for enabling virtual world experiences; 2-dimensional 
and 3-dimensional head-mounted video displays; 
human computer interface hardware, namely, 
headsets, remote control units, and wearable 
peripherals for connecting with computers and 
portable computers; human computer interface 
software for interacting with and transferring and 
receiving audio-visual content, documents, files, and 
data in the field of business and entertainment; 
computer hardware; video display hardware, video 
display software; near-eye display optics; virtual 
reality game software.

ט"ו שבט תשע"ח - 108131/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment 
publications, namely, books, newspapers, 
photographs, magazines and periodicals in the fields 
of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
printed educational publications, namely, books, 
magazines, periodicals and teaching materials in the 
fields of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
children's interactive educational books.

Class: 28 סוג: 28

Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing video games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games; 
electronic educational game machines for children; 
electronic games for the teaching of children.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports 
programming, major motion pictures, streaming 
audiovisual and multimedia content and educational 
programming; on-line advertising and marketing 
services; advertising and promotional services; 
Internet advertising services; digital advertising 
services; advertising and marketing; on-line 
advertising on a computer network.

ט"ו שבט תשע"ח - 108231/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning consumer product reviews, 
consumer product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; computer services, namely, 
providing on-line forums for electronic transmission of 
messages among computer users concerning 
product reviews and product purchasing information; 
computer services, namely, computer aided 
transmission of text, static images, video and sound 
through a portable electronic device; streaming of 
television shows via a global computer network; web 
media services, namely, streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to movies, television shows, 
music, magazines, books, audiobooks, and games; 
providing on-line publications featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of 
books, magazines, brochures, pamphlets, 
newspapers, articles, manuals, newsletters, journals, 
workbooks, periodicals, and catalogs in the field of 
entertainment, accessible via a website; providing 
on-line publications, via a website, featuring non-
downloadable series of fiction books and series of 
fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable musical performances and 
musical videos, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; news reporting services featuring 
news and information in the field of entertainment 
relating to movies, television shows, music, 
magazines, books, audiobooks, entertainment based 
computer applications, games, entertainment based 
cloud computing, and entertainment information on 
the Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of fiction and non-fiction 
books and movies, television shows, music, 
magazines, audiobooks, and games; rental of 
electronic books, films, movies, and pre-recorded 
videos that may be downloaded from a global 
computer network; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; publication of blogs on the Internet 
and provision of gaming and educational information 
in the field of technology for delivering virtual world 
experiences, such services accessible via a website; 
providing internally created instructional and 
educational information, accessible via a website, 
about virtual world experience games that are 
delivered by software and hardware technologies.

ט"ו שבט תשע"ח - 108331/01/2018



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; 
computer services, namely, computer aided graphic 
design; computer services, namely, providing 
information in the fields of technology and software 
development via a global computer network; 
computer technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer services, namely, computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for business, namely, software for 
connecting doctors with medical patients and 
providing medical information to doctors.

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

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

U.S.A., 27/06/2016, No. 87085205 ארה"ב, 27/06/2016, מספר 87085205

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 108431/01/2018



 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 7500 W Sunrise Blvd, Plantation FL 33322, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 108531/01/2018



Trade Mark No. 291713 מספר סימן

Application Date 26/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329755 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Company with Limited Liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Quality management computer software system in 
the field of radiology.

Class: 38 סוג: 38

Communications via a global computer network or 
the Internet; electronic transfer of computer programs 
via the Internet.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research in the field of medicine; 
development and providing of computer software on 
quality management in the field of medicine; scientific 
research and analysis of information in the field of 
medicine collected and obtained from quality 
management systems; consultancy services for 
radiologists in the field of quality management.

Class: 44 סוג: 44

Medical services in the field of radiology.

ט"ו שבט תשע"ח - 108631/01/2018



Trade Mark No. 291714 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329762 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; scientific, photographic, cinematographic, 
optical, and teaching apparatus and instruments, 
namely, hardware and software for use in enabling 
computers, handheld consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide virtual 
world experiences; apparatus for recording and other 
digital recording media, namely, audio recorders and 
video recorders; data processing apparatus; 
computer central processing units; computer 
software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software 
and display screens for connection to computers, 
tablet computers, mobile devices, and mobile phones 
in order to enable virtual world experiences; goggles 
for enabling virtual world experiences; 2-dimensional 
and 3-dimensional head-mounted video displays; 
human computer interface hardware, namely, 
headsets, remote control units, and wearable 
peripherals for connecting with computers and 
portable computers; human computer interface 
software for interacting with and transferring and 
receiving audio-visual content, documents, files, and 
data in the field of business and entertainment; 
computer hardware; video display hardware, video 
display software; near-eye display optics; virtual 
reality game software.

ט"ו שבט תשע"ח - 108731/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment 
publications, namely, books, newspapers, 
photographs, magazines and periodicals in the fields 
of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
printed educational publications, namely, books, 
magazines, periodicals and teaching materials in the 
fields of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
children's interactive educational books.

Class: 28 סוג: 28

Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing video games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games; 
electronic educational game machines for children; 
electronic games for the teaching of children.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports 
programming, major motion pictures, streaming 
audiovisual and multimedia content and educational 
programming; on-line advertising and marketing 
services; advertising and promotional services; 
Internet advertising services; digital advertising 
services; advertising and marketing; on-line 
advertising on a computer network.

ט"ו שבט תשע"ח - 108831/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning consumer product reviews, 
consumer product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; computer services, namely, 
providing on-line forums for electronic transmission of 
messages among computer users concerning 
product reviews and product purchasing information; 
computer services, namely, computer aided 
transmission of text, static images, video and sound 
through a portable electronic device; streaming of 
television shows via a global computer network; web 
media services, namely, streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to movies, television shows, 
music, magazines, books, audiobooks, and games; 
providing on-line publications featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of 
books, magazines, brochures, pamphlets, 
newspapers, articles, manuals, newsletters, journals, 
workbooks, periodicals, and catalogs in the field of 
entertainment, accessible via a website; providing 
on-line publications, via a website, featuring non-
downloadable series of fiction books and series of 
fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable musical performances and 
musical videos, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; news reporting services featuring 
news and information in the field of entertainment 
relating to movies, television shows, music, 
magazines, books, audiobooks, entertainment based 
computer applications, games, entertainment based 
cloud computing, and entertainment information on 
the Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of fiction and non-fiction 
books and movies, television shows, music, 
magazines, audiobooks, and games; rental of 
electronic books, films, movies, and pre-recorded 
videos that may be downloaded from a global 
computer network; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; publication of blogs on the Internet 
and provision of gaming and educational information 
in the field of technology for delivering virtual world 
experiences, such services accessible via a website; 
providing internally created instructional and 
educational information, accessible via a website, 
about virtual world experience games that are 
delivered by software and hardware technologies.

ט"ו שבט תשע"ח - 108931/01/2018



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; 
computer services, namely, computer aided graphic 
design; computer services, namely, providing 
information in the fields of technology and software 
development via a global computer network; 
computer technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer services, namely, computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for business, namely, software for 
connecting doctors with medical patients and 
providing medical information to doctors.

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

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

U.S.A., 27/06/2016, No. 87085181 ארה"ב, 27/06/2016, מספר 87085181

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 109031/01/2018



 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 7500 W Sunrise Blvd, Plantation FL 33322, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 109131/01/2018



Trade Mark No. 291715 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329763 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; scientific, photographic, cinematographic, 
optical, and teaching apparatus and instruments, 
namely, hardware and software for use in enabling 
computers, handheld consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide virtual 
world experiences; apparatus for recording and other 
digital recording media, namely, audio recorders and 
video recorders; data processing apparatus; 
computer central processing units; computer 
software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software 
and display screens for connection to computers, 
tablet computers, mobile devices, and mobile phones 
in order to enable virtual world experiences; goggles 
for enabling virtual world experiences; 2-dimensional 
and 3-dimensional head-mounted video displays; 
human computer interface hardware, namely, 
headsets, remote control units, and wearable 
peripherals for connecting with computers and 
portable computers; human computer interface 
software for interacting with and transferring and 
receiving audio-visual content, documents, files, and 
data in the field of business and entertainment; 
computer hardware; video display hardware, video 
display software; near-eye display optics; virtual 
reality game software.

ט"ו שבט תשע"ח - 109231/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment 
publications, namely, books, newspapers, 
photographs, magazines and periodicals in the fields 
of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
printed educational publications, namely, books, 
magazines, periodicals and teaching materials in the 
fields of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
children's interactive educational books.

Class: 28 סוג: 28

Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing video games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games; 
electronic educational game machines for children; 
electronic games for the teaching of children.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports 
programming, major motion pictures, streaming 
audiovisual and multimedia content and educational 
programming; on-line advertising and marketing 
services; advertising and promotional services; 
Internet advertising services; digital advertising 
services; advertising and marketing; on-line 
advertising on a computer network.

ט"ו שבט תשע"ח - 109331/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning consumer product reviews, 
consumer product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; computer services, namely, 
providing on-line forums for electronic transmission of 
messages among computer users concerning 
product reviews and product purchasing information; 
computer services, namely, computer aided 
transmission of text, static images, video and sound 
through a portable electronic device; streaming of 
television shows via a global computer network; web 
media services, namely, streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to movies, television shows, 
music, magazines, books, audiobooks, and games; 
providing on-line publications featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of 
books, magazines, brochures, pamphlets, 
newspapers, articles, manuals, newsletters, journals, 
workbooks, periodicals, and catalogs in the field of 
entertainment, accessible via a website; providing 
on-line publications, via a website, featuring non-
downloadable series of fiction books and series of 
fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable musical performances and 
musical videos, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; news reporting services featuring 
news and information in the field of entertainment 
relating to movies, television shows, music, 
magazines, books, audiobooks, entertainment based 
computer applications, games, entertainment based 
cloud computing, and entertainment information on 
the Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of fiction and non-fiction 
books and movies, television shows, music, 
magazines, audiobooks, and games; rental of 
electronic books, films, movies, and pre-recorded 
videos that may be downloaded from a global 
computer network; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; publication of blogs on the Internet 
and provision of gaming and educational information 
in the field of technology for delivering virtual world 
experiences, such services accessible via a website; 
providing internally created instructional and 
educational information, accessible via a website, 
about virtual world experience games that are 
delivered by software and hardware technologies.

ט"ו שבט תשע"ח - 109431/01/2018



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; 
computer services, namely, computer aided graphic 
design; computer services, namely, providing 
information in the fields of technology and software 
development via a global computer network; 
computer technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer services, namely, computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for business, namely, software for 
connecting doctors with medical patients and 
providing medical information to doctors.

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

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

U.S.A., 04/08/2016, No. 87126937 ארה"ב, 04/08/2016, מספר 87126937

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 109531/01/2018



 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 7500 W Sunrise Blvd, Plantation FL 33322, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 109631/01/2018



Trade Mark No. 291716 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329764 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; scientific, photographic, cinematographic, 
optical, and teaching apparatus and instruments, 
namely, hardware and software for use in enabling 
computers, handheld consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide virtual 
world experiences; apparatus for recording and other 
digital recording media, namely, audio recorders and 
video recorders; data processing apparatus; 
computer central processing units; computer 
software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software 
and display screens for connection to computers, 
tablet computers, mobile devices, and mobile phones 
in order to enable virtual world experiences; goggles 
for enabling virtual world experiences; 2-dimensional 
and 3-dimensional head-mounted video displays; 
human computer interface hardware, namely, 
headsets, remote control units, and wearable 
peripherals for connecting with computers and 
portable computers; human computer interface 
software for interacting with and transferring and 
receiving audio-visual content, documents, files, and 
data in the field of business and entertainment; 
computer hardware; video display hardware, video 
display software; near-eye display optics; virtual 
reality game software.

ט"ו שבט תשע"ח - 109731/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment 
publications, namely, books, newspapers, 
photographs, magazines and periodicals in the fields 
of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
printed educational publications, namely, books, 
magazines, periodicals and teaching materials in the 
fields of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
children's interactive educational books.

Class: 28 סוג: 28

Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing video games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games; 
electronic educational game machines for children; 
electronic games for the teaching of children.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports 
programming, major motion pictures, streaming 
audiovisual and multimedia content and educational 
programming; on-line advertising and marketing 
services; advertising and promotional services; 
Internet advertising services; digital advertising 
services; advertising and marketing; on-line 
advertising on a computer network.

ט"ו שבט תשע"ח - 109831/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning consumer product reviews, 
consumer product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; computer services, namely, 
providing on-line forums for electronic transmission of 
messages among computer users concerning 
product reviews and product purchasing information; 
computer services, namely, computer aided 
transmission of text, static images, video and sound 
through a portable electronic device; streaming of 
television shows via a global computer network; web 
media services, namely, streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to movies, television shows, 
music, magazines, books, audiobooks, and games; 
providing on-line publications featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of 
books, magazines, brochures, pamphlets, 
newspapers, articles, manuals, newsletters, journals, 
workbooks, periodicals, and catalogs in the field of 
entertainment, accessible via a website; providing 
on-line publications, via a website, featuring non-
downloadable series of fiction books and series of 
fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable musical performances and 
musical videos, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; news reporting services featuring 
news and information in the field of entertainment 
relating to movies, television shows, music, 
magazines, books, audiobooks, entertainment based 
computer applications, games, entertainment based 
cloud computing, and entertainment information on 
the Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of fiction and non-fiction 
books and movies, television shows, music, 
magazines, audiobooks, and games; rental of 
electronic books, films, movies, and pre-recorded 
videos that may be downloaded from a global 
computer network; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; publication of blogs on the Internet 
and provision of gaming and educational information 
in the field of technology for delivering virtual world 
experiences, such services accessible via a website; 
providing internally created instructional and 
educational information, accessible via a website, 
about virtual world experience games that are 
delivered by software and hardware technologies.
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Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; 
computer services, namely, computer aided graphic 
design; computer services, namely, providing 
information in the fields of technology and software 
development via a global computer network; 
computer technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer services, namely, computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for business, namely, software for 
connecting doctors with medical patients and 
providing medical information to doctors.

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

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

U.S.A., 27/06/2016, No. 87085154 ארה"ב, 27/06/2016, מספר 87085154

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 7500 W Sunrise Blvd, Plantation FL 33322, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)
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Trade Mark No. 291720 מספר סימן

Application Date 16/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329797 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes;  batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
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.

Class: 11 סוג: 11

Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids;  apparatus for 
generating vapor.

Class: 34 סוג: 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;  
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes;  electronic smoking devices; electronic 
cigarettes;  electronic cigarettes as substitute 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 this class;  
extinguishers for heated cigarettes and cigars as well 
as heated tobacco sticks;  electronic rechargeable 
cigarette 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)

Kazakhstan, 25/02/2016, No. 74291 קזחסטאן, 25/02/2016, מספר 74291

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 110231/01/2018



 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

Class: 11 סוג: 11

Class: 34 סוג: 34
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Trade Mark No. 291721 מספר סימן

Application Date 16/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329798 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes;  batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
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.

Class: 11 סוג: 11

Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids;  apparatus for 
generating vapor.

Class: 34 סוג: 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;  
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes;  electronic smoking devices; electronic 
cigarettes;  electronic cigarettes as substitute 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 this class;  
extinguishers for heated cigarettes and cigars as well 
as heated tobacco sticks;  electronic rechargeable 
cigarette 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)

Kazakhstan, 25/02/2016, No. 74290 קזחסטאן, 25/02/2016, מספר 74290

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 110431/01/2018



 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

Class: 11 סוג: 11

Class: 34 סוג: 34
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Trade Mark No. 291722 מספר סימן

Application Date 16/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329799 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes;  batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
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.

Class: 11 סוג: 11

Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids;  apparatus for 
generating vapor.

Class: 34 סוג: 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;  
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes;  electronic smoking devices; electronic 
cigarettes;  electronic cigarettes as substitute 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 this class;  
extinguishers for heated cigarettes and cigars as well 
as heated tobacco sticks;  electronic rechargeable 
cigarette 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)

Kazakhstan, 31/03/2016, No. 74775 קזחסטאן, 31/03/2016, מספר 74775

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 110631/01/2018



 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

Class: 11 סוג: 11

Class: 34 סוג: 34
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Trade Mark No. 291723 מספר סימן

Application Date 03/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329806 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Bacteriological research;  biological research;  
technical measuring and calibration services;  
chemical analysis; chemical research;  chemistry 
services;  clinical trials; cloud computing;  computer 
programming; software design; computer system 
analysis; computer system design;  software 
consultancy;  consultancy relating to computer 
system technology;  computer security consultancy;  
consultancy relating to energy saving; conversion of 
electronic data or documents from physical to 
electronic media;  laboratory research in the field of 
cosmetics;  conversion of computer programs and 
data, other than physical conversion; digitization of 
documents (scanning);  electronic data storage;  
energy auditing;  engineering services;  graphic arts 
design services; hosting of computer sites (web 
sites); industrial design; information technology [IT] 
consultancy; providing information on computer 
technology and programming via a web site; software 
maintenance;  mechanical research; monitoring of 
computer systems by remote off-site data backup;  
packaging design services;  physics research; 
development of new products for others;  research in 
the field of environmental protection;  provision of 
scientific information and advice in relation to carbon 
offsetting; scientific laboratory services;  scientific 
research; provision of Internet search engines;  
servers for hosting software applications as a service 
[SaaS]; styling (industrial design);  surveying in 
connection with technical research;  technical project 
study; technical writing; technological consultancy 
services; telecommunications technology 
consultancy;  testing of materials; software updating;  
water analysis;  website design consultancy.

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

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

Switzerland, 03/05/2016, No. 690575 שוויץ, 03/05/2016, מספר 690575

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 110831/01/2018



 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)
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Trade Mark No. 291725 מספר סימן

Application Date 09/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329809 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Covers for laptop computers;  covers for telephone 
receivers;  cases for compact disks;  cases for 
compact discs or DVDs;  plastic and cardboard cases 
adapted for the storage of record albums;  carrying 
cases for paging apparatus;  cases especially made 
for photographic apparatus and instruments;  cases 
especially made for transporting computers;  leather 
cases for mobile telephones;  containers for contact 
lenses;  cases for telephones;  cases for sunglasses 
and protective eyewear; cases for children's 
spectacles;  cases for electronic agendas;  cases for 
diskettes and compact disks;  spectacle cases;  
cases for sunglasses; electronic tablets;  graphics 
tablets;  straps for mobile telephones;  portable 
chargers for mobile telephones; keyboards for mobile 
telephones; electronic gameware for mobile 
telephones;  gameware for mobile telephones;  
electronic game software for mobile telephones; cell 
phone straps;  mobile telephone covers made of 
cloth or textile materials;  mobile telephone cases 
made of leather or imitation leather;  mobile 
telephones with large keys and numbers for users 
with reduced vision or dexterity;  mobile telephones 
with amplified features; smartphones; advanced 
mobile telephones with expanded functionality 
(smartphones); mobile telephones;  encoded 
electronic chip cards for identifying users of 
computers and mobile telephones; downloadable 
ringtones for mobile telephones;  covers for mobile 
telephones;  graphic elements and downloadable 
ringtones for mobile telephones;  downloadable 
graphics for mobile telephones;  headsets for mobile 
telephones; holders for mobile telephones;  cellular 
telephony apparatus; hands-free devices for mobile 
telephones; cases adapted for mobile telephones; 
wireless headsets for mobile telephones; docking 
stations for mobile telephones;  digital mobile 
telephones;  software used for sending photographs 
to mobile telephones; computer programs and 
software for image processing used for mobile 
telephones;  batteries for mobile telephones; battery 
chargers for mobile telephones; application software 
for mobile telephones;  mobile telephone battery 
chargers for vehicles;  pocket scales; electronic 
pocket calculators;  pocket calculators; batteries for 
pocket lamps;  hand-held computers for note-taking;  
hand-held computers;  special bags for photographic 
equipment and cameras;  hand-held personal 
computers;  bags designed for laptop computers;  
bags for laptop computers;  cases for pocket 
calculators; electronic pocket translators; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for 
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hand-held games with liquid crystal displays;  sleeves 
for laptops;  software for communicating with users of 
hand-held computers;  special bags for cameras and 
photographic equipment, scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), emergency (life-saving) and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images;  magnetic recording media, 
sound recording disks;  compact disks, DVDs and 
other digital recording media;  mechanisms for coin-
operated apparatus;  cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
software;  fire-extinguishing apparatus.

ט"ו שבט תשע"ח - 111131/01/2018



Class: 18 סוג: 18

School backpacks;  leather envelopes for 
merchandise packaging;  credit card holders of 
leather;  bags for umbrellas;  identification card 
pouches; business card cases;  fabric bags for 
storing jewelry; key holders of leather or skin;  key 
cases of leather or imitation leather; leather key 
cases;  key cases; cases of leather, not adapted to 
the products for which they are intended;  tie cases 
for travel; toiletry sets (empty);  diaper bags; reusable 
shopping bags;  empty tool pouches; empty tool 
bags;  hiking bags;  bags (envelopes, pouches) of 
leather for packaging; clutch bags;  bags for carrying 
animals;  bags and holdalls for sports clothing;  
leather bags and wallets;  wheeled bags;  bags for 
sports clothing; bags of leather and imitations of 
leather;  bags (envelopes, small bags) of leather for 
packaging of goods; bags;  sports bags; souvenir 
bags;  shoulder bags; school satchels;  key ring 
pouches;  satchels;  barrel bags;  straps for 
handbags; trunks and suitcases; holdalls for sports 
clothing; traveling bags;  empty bags for shaving 
articles;  empty vanity cases; cash holders in the 
form of wallets; shingen-bukuro (all-purpose 
Japanese bags);  multi-purpose handbags;  multi-
purpose sports bags;  leather bags, suitcases and 
wallets;  leather bags;  leather handbags; credit card 
cases and holders (leatherware);  credit card cases 
of leather; credit card cases (wallets);  empty bags 
for cosmetic products;  overnight bags;  small bags 
for men; garment bags for suits, shirts and dresses;  
sling bags for carrying infants;  card cases 
(notecases);  jute bags (shopping bags);  
sportsman's hunting bags; game bags; gentlemen's 
handbags;  handbag frames; handbags other than of 
precious metals;  handbags; small clutch purses 
(handbags);  gladstones;  mesh bags other than of 
precious metals;  knitted bags;  folding briefcases;  
flexible bags for garments;  wheeled shopping bags;  
canvas shopping bags; leather shopping bags; 
shopping bags;  handbags for ladies; bags for 
campers; book bags;  card wallets (leatherware); 
credit card wallets of leather;  leather wallets;  wallets 
of precious metals;  wallets; Boston bags;  beach 
bags; multi-purpose bags; briefcases (leather goods); 
briefcase-type portfolios; evening purses [handbags]; 
leather and imitations of leather, goods made of 
these materials and not included in other classes;  
animal skins; umbrellas and parasols; walking sticks;  
whips, harness and saddlery;  carrying cases for 
documents;  garment bags for travel;  leather 
garment bags for travel;  leather pouches for 
merchandise packaging;  jewelry bags of textile 
material (empty); bags for climbers;  toiletry sets;  
leather cases; cases of imitation leather.

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

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

Switzerland, 10/12/2015, No. 684119 שוויץ, 10/12/2015, מספר 684119

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 111231/01/2018



 Owners

Name: WALKEY AG

Address: Sihlquai 131, CH-8005 ZURICH, Switzerland

Class: 18 סוג: 18
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Trade Mark No. 291731 מספר סימן

Application Date 24/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329848 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic controls for irrigation sprinklers and 
sprinkler systems, namely mechanical controllers, 
electromechanical controllers, electrical controllers, 
computer controllers, clock timers, water timers, 
temperature responsive controllers, moisture 
responsive controllers; electric switches; electric 
solenoids, electric relays; electrical connectors; 
electric wire; photo cells; weather stations, 
comprising a rain gauge, solar radiation sensor, wind 
speed and relative humidity sensor combined as a 
unit; fluid meters and gauges, namely water meters, 
pilot tubes, pressure gauges, and rain gauges; 
solenoid and electrically operated remote control 
valves; audio recordings and audio video tape, 
namely audio cassette tapes and video tapes 
concerning sprinkler systems and irrigation; and 
computers and computer programs for irrigation 
control; computers; radio control transceivers; surge 
protectors; transformers; thermometers; automatic 
electrical, digital, electronic, and electromechanical 
controls for irrigation systems; irrigation controllers in 
the nature of electrical, digital, electronic, and 
electromechanical irrigation controls for use in 
irrigation systems; environmentally responsive 
electronic controllers for irrigation systems; digital, 
electronic, electrical and electromechanical decoder 
controllers for irrigation systems; encoder modules 
and decoder circuits for operating electronic irrigation 
controllers; electrical and electronic station modules 
for expanding the zone operating capacity of 
electronic irrigation controllers; electronic control 
modules and electronic accessory components, in 
the nature of sensors and electronic controller 
devices, for electronic irrigation controllers; remote 
controls for irrigation systems; electric and electronic 
irrigation control panels; wireless electronic devices 
for use with irrigation controllers for controlling, 
operating, monitoring, managing, and/or analyzing 
irrigation systems and irrigation and water and water 
use; timers; transceivers; transmitters of electronic, 
optical, digital, radio, and/or data signals; 
transformers; electric control valves for regulating the 
flow of liquids; solenoid valves; power supplies; 
software and computer hardware for controlling, 
monitoring and/or analyzing irrigation systems and 
environmental conditions; computer software and 
hardware for controlling, monitoring and/or analyzing 
irrigation systems, environmental data, and growing 
conditions; computer programs and instruction 
manuals in electronic format for use with controlling, 
operating, monitoring, managing, and/or analyzing 
irrigation systems; electric, electronic, digital, and 
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electromechanical sensors for use with operating 
irrigation controllers and/or irrigation systems; 
pressure gauges; rain gauges; gauges for use with 
irrigation systems in the nature of level gauges, wind 
speed gauges, temperature gauges, soil moisture 
gauges, salinity gauges, evapotranspiration gauges, 
moisture gauges, solar radiation gauges, voltage 
gauges, vibration gauges; surge protectors; electrical 
connectors; electrical switches; electrical wire; wire 
connectors; plug-in electrical connectors; integrated 
circuit modules; automatic flow control valves; solar 
cells; anemometers; electric pressure relief valves for 
use with drainage pipes; lighting controls; calculators; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for the control and monitoring of irrigation 
systems; sonic devices for algae control that prevent 
algae growth; water meters; audio and video 
recordings about irrigation, about irrigation systems 
and equipment, and about water usage, 
conservation, and management; downloadable 
educational course materials in the fields of water 
conservation and science; hydraulically operated 
remote control valves in the nature of automatic 
control valves; electric valve actuators; non-metal 
cabinets, housings, and boxes in the nature of 
containers specially adapted for housing electronic 
irrigation controllers and automatic irrigation valves; 
electric valve actuators for use in irrigation systems; 
oscillators.

ט"ו שבט תשע"ח - 111531/01/2018



Class: 11 סוג: 11

Sprinkler systems and sprinklers therefor, namely 
impact and impulse drive spinklers, pop-up 
sprinklers, ball drive sprinklers, turbine drive 
sprinklers, reaction drive sprinklers; spray heads; 
bubblers; sprinkler nozzles; sprinkler supports and 
bases; drippers; emitters; soakers; spinner 
separators, sprinkler system filters and filter screens; 
and faucet adapters; irrigation sprinklers; irrigation 
sprinkler structural parts; irrigation systems 
composed of irrigation sprinklers, valves, valve 
actuators, controllers, hoses and tubing, and other 
component and replacement parts therefor for 
watering or irrigation of agricultural crops, lawns, turf, 
horticultural and ornamental plants; lawn sprinkler 
systems comprising pumps, valves, and filters; 
irrigation systems comprising irrigation sprinklers, 
irrigation sprinkler spray bodies, spray nozzles, water 
emitters, valves, valve actuators, electronic 
controllers, sensors, timers, irrigation piping and 
tubing, filters, and replacement parts therefor; dripper 
irrigation systems comprising irrigation tubing, water 
emitters, water bubblers, valves, valve actuators, 
filters, electronic controllers, sensors, and 
replacement parts therefor; valves being parts of 
irrigation systems and valve replacement parts 
therefor; valves being parts of sprinkler systems; 
irrigation spray nozzles; irrigation sprinkler spray 
bodies; sprinkler heads for irrigation sprinklers; rotors 
as component parts for irrigation sprinklers for 
controlling the direction of irrigation spray nozzles; 
irrigation sprinklers, namely, irrigation emitters; 
irrigation sprinklers, namely, irrigation bubblers; non-
metal pipe and tube fittings as structural parts of 
irrigation systems; non-metal water distribution 
manifolds for irrigation systems; water filters; water 
filters and filtering devices for irrigation systems; 
irrigation system water filters and water filter screens; 
pressure regulators for irrigation watering systems; 
water filtering apparatus; water filtering units for 
commercial, municipal or industrial use; water 
purification and filtration apparatus; water purification, 
sedimentation and filtration apparatus for clarification, 
thickening and filtration of water, waste water and 
industrial water.

ט"ו שבט תשע"ח - 111631/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words RAIN BIRD with a 
bird design.

 Owners

Name: Rain Bird Corporation

Address: 970 W. Sierra Madre Avenue, Azusa CA 91702-
1700, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Class: 17 סוג: 17

Lawn and garden equipment comprising non-metallic 
hose, tubing, pipe, pipe joint and couplings, hose 
connectors, hose quick coupling connectors, hose 
repair couplings, riser pipes, pipe adapters; non-
metal fittings, namely, drip fittings, barb fittings; non-
metal compression fittings; non-metal hose and valve 
washers; sprinkler collars; non-metallic hoses and 
flexible pipes; non-metal tubing; flexible tubes of 
plastic; non-metal hose fittings; irrigation hoses; non-
metal tubing for irrigation; watering hoses; plastic 
tubes used in drip irrigation systems; non-metal 
irrigation hose and tube lines, hoses and drip tapes 
for drip irrigation; lawn hoses; irrigation hoses and 
tubing in the nature of polyethylene tubing for 
irrigation use; irrigation hoses and tubing in the 
nature of non-metal irrigation tubing; irrigation hoses 
and tubing in the nature of non-metal irrigation drip 
line tubing; irrigation hoses and tubing in the nature 
of non-metal irrigation tubing with emitters built into 
the tubing.

ט"ו שבט תשע"ח - 111731/01/2018



Trade Mark No. 291735 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329873 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; scientific, photographic, cinematographic, 
optical, and teaching apparatus and instruments, 
namely, hardware and software for use in enabling 
computers, handheld consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide virtual 
world experiences; apparatus for recording and other 
digital recording media, namely, audio recorders and 
video recorders; data processing apparatus; 
computer central processing units; computer 
software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software 
and display screens for connection to computers, 
tablet computers, mobile devices, and mobile phones 
in order to enable virtual world experiences; goggles 
for enabling virtual world experiences; 2-dimensional 
and 3-dimensional head-mounted video displays; 
human computer interface hardware, namely, 
headsets, remote control units, and wearable 
peripherals for connecting with computers and 
portable computers; human computer interface 
software for interacting with and transferring and 
receiving audio-visual content, documents, files, and 
data in the field of business and entertainment; 
computer hardware; video display hardware, video 
display software; near-eye display optics; virtual 
reality game software.

ט"ו שבט תשע"ח - 111831/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment 
publications, namely, books, newspapers, 
photographs, magazines and periodicals in the fields 
of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
printed educational publications, namely, books, 
magazines, periodicals and teaching materials in the 
fields of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
children's interactive educational books.

Class: 28 סוג: 28

Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing video games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games; 
electronic educational game machines for children; 
electronic games for the teaching of children.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports 
programming, major motion pictures, streaming 
audiovisual and multimedia content and educational 
programming; on-line advertising and marketing 
services; advertising and promotional services; 
Internet advertising services; digital advertising 
services; advertising and marketing; on-line 
advertising on a computer network.

ט"ו שבט תשע"ח - 111931/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning consumer product reviews, 
consumer product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; computer services, namely, 
providing on-line forums for electronic transmission of 
messages among computer users concerning 
product reviews and product purchasing information; 
computer services, namely, computer aided 
transmission of text, static images, video and sound 
through a portable electronic device; streaming of 
television shows via a global computer network; web 
media services, namely, streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to movies, television shows, 
music, magazines, books, audiobooks, and games; 
providing on-line publications featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of 
books, magazines, brochures, pamphlets, 
newspapers, articles, manuals, newsletters, journals, 
workbooks, periodicals, and catalogs in the field of 
entertainment, accessible via a website; providing 
on-line publications, via a website, featuring non-
downloadable series of fiction books and series of 
fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable musical performances and 
musical videos, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; news reporting services featuring 
news and information in the field of entertainment 
relating to movies, television shows, music, 
magazines, books, audiobooks, entertainment based 
computer applications, games, entertainment based 
cloud computing, and entertainment information on 
the Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of fiction and non-fiction 
books and movies, television shows, music, 
magazines, audiobooks, and games; rental of 
electronic books, films, movies, and pre-recorded 
videos that may be downloaded from a global 
computer network; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; publication of blogs on the Internet 
and provision of gaming and educational information 
in the field of technology for delivering virtual world 
experiences, such services accessible via a website; 
providing internally created instructional and 
educational information, accessible via a website, 
about virtual world experience games that are 
delivered by software and hardware technologies.

ט"ו שבט תשע"ח - 112031/01/2018



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; 
computer services, namely, computer aided graphic 
design; computer services, namely, providing 
information in the fields of technology and software 
development via a global computer network; 
computer technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer services, namely, computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for business, namely, software for 
connecting doctors with medical patients and 
providing medical information to doctors.

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

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

U.S.A., 27/06/2016, No. 87085196 ארה"ב, 27/06/2016, מספר 87085196

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 112131/01/2018



 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 7500 W Sunrise Blvd, Plantation FL 33322, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 112231/01/2018



Trade Mark No. 291736 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329889 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of one shaded triangle stacked on 
top of a larger shaded triangle and set forth to the left 
of the literal elements "Wonder Porcelain".

 Owners

Name: Marco Polo (Guangdong)  Ceramics Co., Ltd.

Address: No.109, Yuanling Road,Guancheng District, 
Dongguan City, Guangdong Province, People's Republic 
of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Bricks; mosaics made of natural stone and stone tile, 
for building; tiles, not of metal, for building; floor tiles, 
not of metal; wall tiles, not of metal; glass mosaics for 
use in building construction; ceramic tiles; pantiles, 
not of metal; refractory bricks, not of metal; 
earthenware tiles; marble [building material].

ט"ו שבט תשע"ח - 112331/01/2018



Trade Mark No. 291737 מספר סימן

Application Date 30/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJITSU GENERAL LIMITED

Address: No. 3-3-17, Suenaga,Takatsu-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 213-8502, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application software for operating the air conditioner; 
application 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, 21/07/2016, No. 2016-078575 יפן, 21/07/2016, מספר 2016-078575

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 112431/01/2018



Trade Mark No. 291738 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1329918 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xiamen Seebest Technology Co., Ltd.

Address: South Building, No. 31 Xiangyue Road,, Torch 
Industrial Zone,Xiang'an block, Xiamen City, Fujian 
Province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and apparatus for cleaning, electric; road 
sweeping machines [self-propelled]; dust removing 
installations for cleaning purposes; washing 
apparatus; cleaning appliances utilizing steam; 
vacuum cleaners; dishwashers; washing machines 
[laundry]; dry cleaning machine; rinsing machines.

Class: 9 סוג: 9

Flashing lights [luminous signals]; signal lanterns; 
traffic-light apparatus [signaling devices]; flash-bulbs 
[photography]; cables, electric; wires, electric; 
magnetic wires; identification threads for electric 
wires; identification sheaths for electric wires; 
telegraph wires; coils (holders for electric-); materials 
for electricity mains [wires, cables]; copper wire, 
insulated; telephone wires; junction sleeves for 
electric cables; starter cables for motors; coaxial 
cables; amplifiers; switches, electric; connections, 
electric; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; distribution boxes [electricity]; 
distribution boards [electricity]; covers for electric 
outlets; lighting ballasts; fluorescent screens; remote 
control apparatus; cell switches [electricity]; batteries, 
electric; solar batteries.

Class: 11 סוג: 11

Lamps; electric lamps; daylight fluorescent lamp 
tube; lights for automobiles; ceiling lights; lanterns for 
lighting; lighting apparatus and installations; air 
vehicles (lighting installations for-); torches for 
lighting; headlights for automobiles.

ט"ו שבט תשע"ח - 112531/01/2018



Trade Mark No. 291741 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0324131 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

All perfumery articles, beauty and soap products, 
such as: extracts or perfumes, toilet water, lotions, 
eaux-de-Cologne, powder compacts and rouge 
compacts, make-up, grape extracts, creams, soaps 
and all other perfumery and toiletry products.

ט"ו שבט תשע"ח - 112631/01/2018



Trade Mark No. 291742 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0324135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

All types of perfumery, beauty products and soap 
products, such as extracts or perfumes, eaux de 
toilette, lotions, eau-de-Cologne, powder and rouge 
compacts, make-up, grapes, creams, soaps and all 
other perfumery and toiletry articles.

ט"ו שבט תשע"ח - 112731/01/2018



Trade Mark No. 291745 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0891757 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

ט"ו שבט תשע"ח - 112831/01/2018



Trade Mark No. 291747 מספר סימן

Application Date 24/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1024747 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and brown.

Figurative trademark consisting in the word 
"QUATREFOLIC" in special, brown fonts, the first 
letter being capital and preceded by the stylized 
drawing of a green four-leaf clover.

 Owners

Name: GNOSIS S.P.A.

Address: Piazza del Carmine, 4, I-20121 MILANO, Italy

(Italy joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements.

ט"ו שבט תשע"ח - 112931/01/2018



Trade Mark No. 291748 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1041363 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHOYA UMESHU CO., LTD.

Address: 160-1 Komagatani Habikino-Shi, Osaka 583-
0841, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Liquor flavored with Japanese plum extracts 
(umeshu); alcoholic beverages (except beers).

ט"ו שבט תשע"ח - 113031/01/2018



Trade Mark No. 291750 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1200246 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIJING PROTECH NEW MATERIAL SCIENCE 
CO., LTD.

Address: No.10, Baifuquan Road, Science Park 
Changping Sector, Changping District, Beijing, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Non-woven textile fabrics; plastic material (substitute 
for fabrics); resin cloth; fabric; cloth; material (textile); 
fabrics for textile use; fiberglass fabrics for textile 
use; shade cloth; adhesive fabric for application by 
heat.

ט"ו שבט תשע"ח - 113131/01/2018



Trade Mark No. 291751 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1217007 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK - INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1051 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 113231/01/2018



Trade Mark No. 291752 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1306084 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1050 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 113331/01/2018



Trade Mark No. 291753 מספר סימן

Application Date 13/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1312312 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, 
Switzerland

(Switzerland Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical oncology and genetic disorders 
preparations.

ט"ו שבט תשע"ח - 113431/01/2018



Trade Mark No. 291756 מספר סימן

Application Date 13/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1328586 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue and dark blue.

 Owners

Name: AQUA PRODUCTS INC.

Address: 25 Rutgers Avenue, Cedar Growe NJ 07009, 
U.S.A.

(Estados Unidos de América Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic cleaning apparatus for pool floors.

ט"ו שבט תשע"ח - 113531/01/2018



أالمو

Trade Mark No. 291759 מספר סימן

Application Date 03/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vanguard Trademark Holdings USA LLC

Address: 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri, 
63105, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Vehicle rental and reservation services for vehicle 
rental; all included in class 39.

שירותי השכרת רכב והזמנה להשכרת רכב; הנכללים כולם 
בסוג 39.                                                         

ט"ו שבט תשע"ח - 113631/01/2018



פדיאשור

Trade Mark No. 291763 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 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; 
pediatric nutritive preparations; dietary and nutritional 
supplements for children.

מזון דיאטטי מותאמים לשימוש רפואי; תכשירי תזונה לילדים; 
תוספי תזונה ודיאטטיים לילדים.                                         

                                                

Class: 29 סוג: 29

Powdered milk preparations; milk and milk products. תכשירי אבקת חלב; חלב ומוצרי חלב.                                  
      

ט"ו שבט תשע"ח - 113731/01/2018



Trade Mark No. 291765 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1358593 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Humectants; Desiccants; desiccants for absorbing 
moisture; Chemicals for absorbing oxygen; chemical 
sorbents; industrial chemicals; mineral sorbents; 
filtering materials [mineral substances]; chemicals for 
use in the manufacture and finishing of unprocessed 
plastic concentrates for use in the manufacture of 
thermoplastics containing additives; Chemical 
products for use in industry, namely adsorbents;  
Chemical products for use in industry and science, 
namely humectants, desiccants and anti-
condensation agents; chemical products for industry 
and science, namely products for maintaining relative 
humidity levels within product packaging and within 
pharmaceutical products, nutritional products, vitamin 
supplements and diagnostic products and within 
medical and dental product packaging; all included in 
class 1.

חומרי דילול; חומרים מייבשים; חומרים מייבשים לספיגת לחות; 
כימיקלים לספיגת חמצן; כימיקלים סופגים; כימיקלים 

תעשייתיים; חומרי ספיגה מינרליים; חומרי סינון [חומרים 
מינרליים]; כימיקלים לשימוש בייצור והגימור של פלסטיק 
מעובד מתרכזים לשימוש בייצור תרמופלסטיים המכילים 

תוספים; מוצרים כימיים המיועדים לתעשייה, דהיינו, וחומרי 
ספיגה; מוצרים כימיים לשימוש התעשייה והמדע, כלומר, חומרי 

דילול, חומרים מייבשים וסוכני עיבוי נגד; מוצרים כימיים 
לתעשיית מדע, דהיינו, מוצרים לשמירה על רמות לחות יחסיות 
בתוך אריזת מוצר ובתוך מוצרים פרמצבטיים, מוצרי תזונה, 
תוספי ויטמינים ומוצרי אבחון ובתוך אריזת מוצר רפואית 

שיניים; הנכללים כולם בסוג 1.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 20 סוג: 20

Closures for containers, not of metal, nor of paper; 
threaded fasteners, not of metal; clips of plastic for 
sealing; caps of plastic; non-metallic sealing caps; 
bottle caps, not of metal; Container closures of 
plastic; Bottle closures not of metal; Non-metallic and 
non-paper closures and caps for containers, and 
bottles; all included in class 20.

סוגרים למכלים, לא ממתכת ולא מנייר; סוגרים מתוברגים, לא 
ממתכת; סוגרים מפלסטיק לאטימה; מכסי פלסטיק; מכסי 
איטום לא ממתכת; פקקים לבקבוקים לא ממתכת; סגרים 
למיכל העשויים מפלסטיק; סגרי בקבוק לא ממתכת; סוגרים 

ופקקים עבור מכלים ובקבוקים שאינם ממתכת או נייר; הנכללים 
כולם בסוג 20.                                                                 
                                                                                    

        

Class: 21 סוג: 21

Bottles for pharmaceuticals sold empty; Plastic 
bottles with blown cavity insert sold empty; plastic 
bottles; bottles, sold empty; squeeze bottles sold 
empty; all included in class 21.

בקבוקים עבור תרופות הנמכרים ריקים; בקבוקי פלסטיק עם 
הוספת חלל מנופח הנמכרים ריקים; בקבוקי פלסטיק; בקבוקים, 
הנמכרים ריקים; בקבוקים לחיצים הנמכרים ריקים; הנכללים 

כולם בסוג 21.                       
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Ownersבעלים

Name: Log Plastic Products Company (1993) LTD שם: חברת לוג מוצרים פלסטיים (1993) בע"מ

Address: D.N. Jordan Valley, Ashdot Ya'aqov(ihud), 
1515500, Israel

כתובת : ד.נ. עמק הירדן, אשדות יעקב אח, 1515500, ישראל

חברה פרטית

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. 291770 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

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

Downloadable software for financial market analysis 
and for trading all forms of securities, namely, stocks, 
bonds, mutual funds, exchange traded funds, 
currencies, commodities, futures, options, and 
indices of any of them; downloadable software for 
use by investors in the trading and analysis of 
investments, finances, financial planning and portfolio 
management, via a global computer network, 
namely, software for electronic trading in all forms of 
securities, namely, stocks, bonds, mutual funds, 
exchange traded funds, currencies, commodities, 
futures,  options, and indices of any of them; 
downloadable software for providing financial and 
investment information, financial and investment 
news, and financial and investment research; 
downloadable software for maintaining financial and 
investment databases; electronic publications and 
downloadable electronic publications in the fields of 
investment, finance, economics, business, financial 
planning, portfolio management, retirement planning, 
money management, investment strategy, and asset 
allocation; downloadable software in the nature of a 
mobile application for electronic check conversion 
and remote deposit services, electronic transfer of 
money, electronic bill payment, viewing bank and 
investment account information, investment portfolio 
management, electronic trading of securities, 
performing financial and investment research and 
analysis, and obtaining financial and investment 
information and news; downloadable software in the 
nature of a mobile application for viewing, searching 
and sharing fixed content, interactive content, and 
articles from periodical publications, all of the 
foregoing pertaining to news, research, investments, 
finance, financial planning, and investment strategy; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for delivering streaming financial and 
investment information and news; downloadable 
software in the nature of a mobile application which 
enables users to locate, and receive navigational 
directions to, locations at which financial services are 
provided; downloadable software in the nature of a 
mobile application that allows users to communicate 
with financial services professionals through email, 
text, and audio and audiovisual means; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for viewing videos pertaining to news, 
research, investments, finance, financial planning, 
and investment strategy; downloadable software, 
namely, mobile applications for establishing 
managed personal investment accounts; 
downloadable software, namely, mobile applications 
for accessing, viewing, downloading, sharing, 
managing and saving personal investment account 
data; downloadable software, namely, mobile 
applications for accessing, viewing, downloading, 
sharing and saving news, research and information in 
the fields of finance and investing; downloadable 
electronic publications, namely, brochures, 
newsletters and reports in the field of financial 
investments; downloadable electronic instructional 
and teaching materials in the field of financial 
investments.

תוכנות ניתנות להורדה עבור ניתוח השוק הפיננסי ועבור מסחר 
בכל סוגי הביטחונות, דהיינו, מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, 

תעודות סל, מטבעות, סחורות, סחורות עתידיות, אופציות 
ומדדים של כל אחד מהם; תוכנות ניתנות להורדה לשימוש על 
ידי משקיעים במסחר ובניתוח של השקעות, פיננסים, תכנון 

פיננסי וניהול תיקים באמצעות רשת מחשבים גלובלית, דהיינו, 
תוכנות למסחר אלקטרוני בכל סוגי הביטחונות, דהיינו, מניות, 
אגרות חוב, קרנות נאמנות, תעודות סל, מטבעות, סחורות, 
סחורות עתידיות, אופציות ומדדים של כל אחד מהם; תוכנות 
ניתנות להורדה לאספקת מידע בענייני פיננסים והשקעות, 
חדשות בענייני פיננסים והשקעות, ומחקר בענייני פיננסים 

והשקעות; תוכנות ניתנות להורדה לשמירת בסיסי נתונים של 
פיננסים והשקעות; פרסומים אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים 
הניתנים להורדה בתחומי השקעות, פיננסים, כלכלה, עסקים, 
תכנון פיננסי, ניהול תיקים, תכנון גמלת פרישה, ניהול כספים, 
אסטרטגית השקעות, והקצאת נכסים; תוכנה ניתנת להורדה 
מסוג אפליקציה למכשיר נייד לשם המרה אלקטרונית של 

המחאות בנייר ושירותי הפקדה מרחוק, העברה אלקטרונית של 
כספים, תשלום חשבונות אלקטרוני, צפייה במידע בנוגע 

לחשבון בנק ולחשבון השקעות, ניהול תיק השקעות, מסחר 
אלקטרוני בניירות ערך, ביצוע מחקר וניתוח פיננסי ובנוגע 

להשקעות, והשגת מידע וחדשות פיננסיים ובנוגע להשקעות; 
תוכנה הניתנת להורדה מסוג אפליקציה למכשיר נייד לשם 

צפייה, חיפוש ושיתוף  תוכן קבוע, תוכן אינטראקטיבי ומאמרים 
מפרסומים תקופתיים שעניינם חדשות, מחקר, השקעות, מימון, 
ניהול פיננסי ואסטרטגיית השקעה; תוכנה הניתנת להורדה 
מסוג אפליקציה עבור מכשיר נייד לצורך אספקת הזרמה של 
מידע וחדשות פיננסיים ובנוגע להשקעות; תוכנה הניתנת 

להורדה מסוג אפליקציה למכשיר נייד המאפשרת למשתמשים 
לאתר ולקבל הוראות ניווט למקומות בהם ניתנים שירותים 

פיננסיים; תוכנה הניתנת להורדה מסוג אפליקציה למכשיר נייד 
המאפשרת למשתמשים ליצור קשר עם שירותים פיננסיים 

מקצועיים באמצעות הדואר האלקטרוני, טקסט, אודיו  ואמצעים 
אורקוליים; תוכנה הניתנת להורדה מסוג אפליקציה למכשיר 
נייד לשם צפייה בסרטי ווידיאו שעניינם חדשות, מחקר, 

השקעות, מימון, ניהול פיננסי ואסטרטגיית השקעה; תוכנה 
ניתנת להורדה, דהיינו, אפליקציות עבור מכשירים ניידים לשם 
הקמה של חשבונות השקעה אישיים ומנוהלים; תוכנה ניתנת 
להורדה, דהיינו, אפליקציות עבור מכשירים ניידים לצורך גישה, 
צפייה, הורדה, שיתוף, ניהול ושמירה של נתוני חשבון השקעות 
אישי; תוכנה ניתנת להורדה, דהיינו, אפליקציות עבור מכשירים 
ניידים לצורך גישה, צפייה, הורדה, שיתוף, ניהול ושמירה של 
חדשות, מחקר ומידע בתחומי המימון וההשקעה; פרסומים 
אלקטרוניים ניתנים להורדה, דהיינו, עלונים, דפי מידע ודוחות 
בתחום השקעות פיננסיות; חומרי לימוד והוראה אלקטרוניים 

בתחום השקעות פיננסיות להורדה. 
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 Owners

Name: Charles Schwab & Co., Inc.

Address: San Francisco, California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל
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Trade Mark No. 291771 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Charles Schwab & Co., Inc.

Address: San Francisco, California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed material pertaining to investments, namely, 
booklets, newsletters, research reports, workbooks, 
leaflets, brochures, pamphlets, and periodical 
publications; account application forms.

חומר מודפס המתייחס להשקעות, דהיינו, חוברות, עיתונים, 
דוחות מחקר, חוברות עבודה, עלונים, ברושורים, פמפלטים, 
ופרסומים תקופתיים; טפסי פתיחת חשבון.                           
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Trade Mark No. 291772 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing financial and investment information, 
financial and investment news, financial and 
investment research, financial and investment 
databases, all for use by investors in the trading and 
analysis of investments, finances and financial 
planning, via a global computer network; 
brokerage services and investment services provided 
electronically and via global information networks, 
namely, electronic trading in securities, stocks, 
bonds, mutual funds, money market funds, exchange 
traded funds, commodities, futures, options, and 
indices of any of them; brokerage services in the 
fields of securities, stocks, bonds, mutual funds, 
money market funds, exchange traded funds, 
commodities, futures, options, and indices of any of 
them; investment services in the fields of securities, 
stocks, money market funds, bonds, mutual funds, 
exchange traded funds, commodities, futures, 
options, and indices of any of them; investment 
advice and management in the fields of securities, 
stocks, bonds, mutual funds, money market funds, 
exchange traded funds, commodities, futures, 
options, and indices of any of them; providing 
financial services through a website for mobile 
devices, namely, electronic check conversion and 
remote deposit, electronic transfer of money, 
electronic payment, viewing bank and investment 
account information, investment portfolio 
management, electronic trading of securities, 
performing financial and investment research and 
analysis, obtaining financial and investment 
information and news, streaming financial and 
investment information and news, enabling users to 
locate, and receive navigational directions to, 
locations at which financial services are provided, 
allowing users to communicate with financial services 
professionals through email, text, and audio and 

אספקת מידע בתחומי פיננסים והשקעות, חדשות בנושאי 
פיננסים והשקעות, מחקר בנושאי פיננסים והשקעות, בסיסי 

מידע בנושאי פיננסים והשקעות, כולם לשימוש על ידי משקיעים 
במסחר וניתוח של השקעות, פיננסים ותכנון פיננסי, באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית; שירותי ברוקרים ושירותי השקעות 
המסופקים אלקטרונית ובאמצעות רשתות מידע גלובליות, 

דהיינו, מסחר אלקטרוני בביטחונות, מניות, אגרות-חוב, קרנות 
נאמנות, קרנות שוק הכספים, תעודות סל, סחורות, סחורות 
עתידיות, אופציות ומדדים של כל אחד מהם; שירותי ברוקרים 
בתחומי ביטחונות, מניות, אגרות-חוב, קרנות נאמנות, קרנות 
שוק הכספים, תעודות סל, סחורות, סחורות עתידיות, אופציות 
ומדדים של כל אחד מהם; שירותי השקעה בתחומי ביטחונות, 

מניות, קרנות שוק הכספים, אגרות-חוב, קרנות נאמנות, 
תעודות סל, סחורות, סחורות עתידיות, אופציות ומדדים של כל 
אחד מהם; יעוץ וניהול השקעות בתחומי ביטחונות, מניות, 

אגרות-חוב, קרנות נאמנות, קרנות שוק הכספים, תעודות סל, 
סחורות, סחורות עתידיות, אופציות ומדדים של כל אחד מהם; 
אספקת שירותים פיננסיים עבור מכשירים ניידים באמצעות 
אתר אינטרנט, דהיינו, המרה אלקטרונית של המחאות בנייר 
והפקדה מרחוק, העברה אלקטרונית של כספים, תשלומים 
אלקטרוניים, צפייה במידע בנוגע לחשבון בנק  ותיק השקעה, 
ניהול תיקי השקעה, מסחר אלקטרוני בניירות ערך, ביצוע 

מחקר וניתוח פיננסיים ובנוגע להשקעות; השגת מידע וחדשות 
פיננסיים בנוגע להשקעות, הזרמת מידע וחדשות פיננסיים 
בנוגע להשקעות, מתן אפשרות למשתמשים לאתר ולקבל 
הוראות ניווט למקומות בהם ניתנים שירותים פיננסיים;, מתן 
אפשרות למשתמשים ליצור קשר עם שירותים פיננסיים 

מקצועיים באמצעות הדואר האלקטרוני, טקסט, אודיו  ואמצעים 
אורקוליים ומתן אפשרות למשתמשים לצפות ב סרטי ווידיאו 

שעניינם חדשות, מחקר, השקעות, מימון, ניהול פיננסי 
ואסטרטגיית השקעה; שירותי ניהול חשבונות לביטחונות על ידי 
סוכנים כולל בעלי אופי נושא ריבית על מזומן שבין השקעות, 

גישה למזומן והלוואות קצובות; שירותי בנקאות; שירותי כרטיסי 
אשראי וכרטיסי חיוב; שירותי רישום שיקים ותשלום חשבונות; 
שירותי חידוש מגוונים; שירותי מידע לחשבונות של השקעות;  
שירותי אופציות ומענקים הוניים; שירותי משמורת לחברות 
נאמנות; שירותי ביטוח; שירותי סוכנות ביטוח; שירותי ניהול 
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audiovisual means, and allowing user to view videos 
pertaining to news, research, investments, finance, 
financial planning, and investment strategy; securities 
brokerage account services including an interest 
bearing feature for cash between investments, 
access to cash, and margin loans; banking services; 
credit card services; debit card services; check 
writing and bill payment services; variable annuity 
services; Investment account information services; 
stock option and equity grants services; trust 
company custody services; insurance services; 
insurance brokerage services; cash management 
account services; fixed income investment services; 
payment services and fund transfer services; 
managed account services; independent investment 
advisor services; providing information and analysis 
in the fields of finance, economics, investment, 
business, and investment strategy; providing access 
to portfolio management services and tools and/or 
account information; providing access to decision-
making tools and investment research tools; 
providing access to news, information, research, 
databases, and analysis in the fields of investing, 
finance, business, current events, government, and 
economics; brokerage services in the fields of 
securities, stocks, bonds, mutual funds, exchange 
traded funds, money market funds, commodities, 
futures, options, and indices of any of them, provided 
electronically and via global information networks; 
providing information and analysis in the fields of 
finance, economics, investment, business,  and 
investment strategy via online channels; providing 
access by electronic communication networks to 
portfolio management services and tools and/or 
account information; providing access by electronic 
communication networks to decision making tools 
and investment research tools; providing access by 
electronic communication networks to news, 
information, research, databases, and analysis in the 
fields of investing, finance, business, current events, 
government, and economics, providing automated 
and customized personal financial, investment 
management and advisory services, namely, 
management of securities portfolios through 
providing personal financial investment accounts, 
monitoring for investment purposes of financial and 
investment account transactions and account 
balances, and reporting for financial investment 
accounts, each through a global computer network; 
providing information and analysis in the field of 
financial investments.

חשבונות מזומנים; שירותי השקעות להכנסה קבועה; שירותי 
תשלום ושירותי העברת כספים; שירותי ניהול חשבון; שירותי 
יעוץ השקעות עצמאיים; אספקת מידע וניתוח בתחומי פיננסים, 
כלכלה, השקעות, עסקים, תכנון פיננסי, ואסטרטגית השקעות; 
אספקת גישה לשירותי ניהול תיקים ולכלים ו/או למידע לגבי 
חשבון; אספקת גישה לכלי קבלת החלטות ולכלי מחקר 

השקעות; אספקת גישה לחדשות, מידע, מחקר, בסיסי נתונים 
וניתוח בתחום השקעות, פיננסים, תכנון פיננסי, עסקים, 
אירועים שוטפים, ממשל וכלכלה; שירותי סוכנים בתחומי 
ביטחונות, מניות, אגרות-חוב, קרנות נאמנות, תעודות סל, 
קרנות בשוקי כספים, סחורות, סחורות עתידיות, אופציות 

ומדדים של כל אחד מהם, המסופקים אלקטרונית ובאמצעות 
רשתות מידע גלובאליות; אספקת מידע וניתוח בתחומי 

פיננסים, כלכלה, השקעות, עסקים, תכנון פיננסי, ואסטרטגית 
השקעות באמצעים מקוונים; אספקת גישה באמצעות רשתות 
תקשורת אלקטרוניות לשירותי ניהול תיקים ולכלים ו/או למידע 

לגבי חשבון; אספקת גישה באמצעות רשתות תקשורת 
אלקטרוניות לכלי קבלת החלטות ולכלי מחקר השקעות; 
אספקת גישה באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות 

לחדשות, מידע, מחקר, תכנון פיננסי, עסקים, אירועים שוטפים, 
ממשל וכלכלה. אספקת שירותי ניהול ויעוץ פיננסיים אישיים 
ובנוגע להשקעות שהנם ממוכנים ומותאמים אישית, דהיינו, 
ניהול תיקי ניירות ערך על ידי אספקת חשבונות השקעה 

פיננסיים אישיים, ניטור לצורכי השקעה של עסקאות  פיננסיות 
ועסקאות בתיקי השקעה ומאזני חשבון ודיווח עבור תיקי 

השקעה פיננסיים, כל אחד באמצעות רשת ממוחשבת גלובלית; 
אספקת מידע וניתוח בתחום ההשקעות הפיננסיות.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 114531/01/2018



 Owners

Name: Charles Schwab & Co., Inc.

Address: San Francisco, California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

ט"ו שבט תשע"ח - 114631/01/2018



Trade Mark No. 291774 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Charles Schwab & Co., Inc.

Address: San Francisco, California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the fields of investment, 
finance, economics, business, portfolio management, 
retirement planning, money management, investment 
strategy, and asset allocation; 
providing online publications (not downloadable), 
webcasts and web-based materials in the fields of 
investment, finance, economics, business, portfolio 
management, retirement planning, money 
management, investment strategy, and asset 
allocation.

שירותי חינוך בתחומי ההשקעות, פיננסים, כלכלה, עסקים, 
תכנון פיננסי, ניהול תיקים, תכנון פרישה, ניהול כספים, 
אסטרטגית השקעות והקצאת נכסים; אספקת פרסומים 

אלקטרוניים מקוונים (שאינם ניתנים להורדה), שידורי ידיעות 
חדשות באמצעות האינטרנט וחומרים מבוססי-רשת בתחומי 
ההשקעות, פיננסים, כלכלה, עסקים, תכנון פיננסי, ניהול 
תיקים, תכנון פרישה, ניהול כספים, אסטרטגית השקעות 

והקצאת נכסים.                                                               
                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 114731/01/2018



Trade Mark No. 291775 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Charles Schwab & Co., Inc.

Address: San Francisco, California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of online, non-downloadable 
interactive software for managing, monitoring and 
creating reports for personal financial and investment 
accounts; providing temporary use of online, non-
downloadable interactive software that features 
news, research and information in the field of 
financial investments and featuring on-line 
community tools for interacting with others in the field 
of financial investments; providing temporary use of 
online, non-downloadable interactive software for 
establishing managed personal investment accounts.

אספקת אפשרות שימוש זמני בתוכנה אינטראקטיבית מקוונת, 
שאינה ניתנת להורדה לצורך ניהול, בקרה ויצירה של דו"חות 
בנוגע לחשבונות פיננסיים ולחשבונות השקעה אישיים; אספקת 
אפשרות שימוש זמני בתוכנה אינטראקטיבית בתוכנה מקוונת, 
שאינה ניתנת להורדה, המציגה חדשות, מחקרים ומידע בתחום 
 ההשקעות הפיננסיות והכוללת כלים מקוונים לשימושה של 
קהילה לשם אינטראקציה עם אחרים בתחום של השקעות 

הפיננסיות; אספקת אפשרות שימוש זמני בתוכנה 
אינטראקטיבית מקוונת, שאינה ניתנת הורדה, לצורך הקמה של 
חשבונות השקעה אישיים מנוהלים.                                     
                                                                                    

                

ט"ו שבט תשע"ח - 114831/01/2018



Trade Mark No. 291778 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software and software application for securely 
browsing and accessing content on the global 
computer network and private networks; 
downloadable software for providing secure access 
to the Internet for computer devices; downloadable 
software enabling the secure sending and receiving 
of data on the Internet or other computer network; all 
including in Class 9.

תוכנה ויישומי תוכנה לגלישה וגישה לתכנים בצורה מאובטחת 
ברשת מחשבים גלובלית וברשתות פרטיות; תוכנות הניתנות 
להורדה המספקות גישה מאובטחת לאינטרנט עבור התקני 
מחשב; תוכנות הניתנות להורדה המאפשרות קבלה ושליחה 
מאובטחת של נתונים באינטרנט ברשתות מחשבים אחרות; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing 
online and telecommunication facilities for users of 
computer devices to securely browse and access 
content on the global computer network and private 
networks; broadcast communication services, 
namely, transmitting data securely over a 
communication network to designated recipients; all 
included in Class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, אספקת מתקנים מקוונים 
למשתמשי התקני מחשב לגלישה וגישה לתכנים בצורה 
מאובטחת ברשת המחשבים הגלובלית וברשתות פרטיות; 

שירותי תקשורת שידורים, דהיינו, שידור נתונים מאובטח דרך 
האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות לנמענים ייעודיים; 

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)

U.S.A., 20/09/2016, No. 87/177,596 ארה"ב, 20/09/2016, מספר 87/177,596

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

ט"ו שבט תשע"ח - 114931/01/2018



 Owners

Name: Finjan Mobile, Inc.

Address: 2000 University Ave, E. Palo Alto, 94303, 
California, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 115031/01/2018



Trade Mark No. 291780 מספר סימן

Application Date 05/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cavium, Inc.

Address: 2315 N. First Street, San Jose, California, 
95131, U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker Agmon 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

Semiconductor chips; Multi-core RISC system on 
chip processors for data center and cloud 
applications; system on chips for micro-server and 
server, Ethernet fabric, software defined networking 
and network function virtualization processes.             
                                                                                    
                                                                                

שבבים מוליכים למחצה; מערכות מחשבים בעלי אוסף הוראות 
מצומצמות ומעבדים שמספר ההוראות שביכולתם לבצע צומצם 

כדי לאפשר תדר עבודה גבוה (RISC) בעלי ליבות רבות 
המצויים על מעבדי שבבים למרכזי מידע ויישומי ענן; מערכות 
על שבבים למיקרו-סרברים וסרברים, טופולוגיית רשת מסוג בד 
אתרנט, הליכי וירטואליזציה באמצעות רישות ופעולות רשת 

מוגדרות תוכנה.

ט"ו שבט תשע"ח - 115131/01/2018



Trade Mark No. 291794 מספר סימן

Application Date 06/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Disposable knives; disposable forks; disposable 
cutlery.

סכינים חד פעמיים; מזלגות חד פעמיים; סכו"ם חד פעמי.         
    

Class: 16 סוג: 16

Party ornaments of paper; party decorations of 
paper; party bags made of paper; decorative 
garlands of paper for parties; party goodie bags of 
paper or plastic; flags and pennants of paper; 
signboards of paper or cardboard.

קישוטים למסיבות העשויים מנייר; קישוטי נייר למסיבות; שקיות 
נייר למסיבות; מיקלעות פרחים דקורטיביות מנייר למסיבות; 

שקיות-ממתקים מנייר או פלסטיק למסיבות; דגלים ונסים מנייר; 
שלטים מנייר או קרטון.                                                     

              

Class: 20 סוג: 20

Plastic party favor boxes; party ornaments of plastic; 
signboards of wood or plastics; mobiles [decoration].

קופסאות הפתעה למסיבות, מפלסטיק; קישוטים מפלסטיק 
למסיבות; שלטים מעץ או פלסטיק; מוביילים [קישוט].             

              

Class: 21 סוג: 21

Disposable table plates; compostable cups; cups of 
paper or plastic; baking cups of paper; baking trays; 
baking dishes; disposable paperboard bakeware; 
decorative plates; commemorative plates; candy 
dishes.

צלחות חד פעמיות; כוסות מתכלות; כוסות נייר או פלסטיק; 
כוסות נייר לאפייה; מגשי אפייה; כלי אפייה; כלי אפייה חד 
פעמיים מקרטון; צלחות דקורטיביות; צלחות חגיגיות; צלחות 
לסוכריות.                                                                       

Class: 28 סוג: 28

Balloons [party novelties]; party poppers; party 
blowouts; paper party hats; party favor hats; party 
favors in the nature of noisemakers; streamers [party 
novelties]; party favors in the nature of crackers; 
party favors in the nature of small toys; paper 
streamers [party novelties]; novelties for parties, 
dances [party favors, favours]; toy bakeware; toys; 
musical toys; games.

בלונים [למסיבות]; נפצים למסיבות; נשפנים למסיבות; כובעים 
מנייר למסיבות; כובעי מתנות למסיבות; מתנות למסיבות 

בצורת רעשנים; סרטים [חידושים למסיבות]; מתנות למסיבות 
בצורת רעשני נייר; פריטי שי למסיבות [צעצועים קטנים]; דגלוני 

נייר [פריטי קישוט מקוריים למסיבות]; מציאות למסיבות, 
ריקודים [מתנות לאורחי המסיבה]; כלי אפייה לצעצוע; 

צעצועים; צעצועים מוזיקליים; משחקים.                               
                    

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stores and a chain of 
stores; retail and wholesale marketing; providing and 
management of stores selling products for events, 
birthdays, parties and holidays; providing and 
management of an online store selling products for 
events, birthdays, parties and holidays; organization, 
management and operation of customer clubs; 
advertising and marketing, among others via the 
internet.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות; שיווק קמעונאי 
וסיטונאי; אספקה וניהול של חנויות לממכר מוצרים לאירועים, 
ימי הולדת, מסיבות וחגים; אספקה וניהול של חנות מקוונת 
לממכר מוצרים לאירועים, ימי הולדת, מסיבות וחגים; ארגון, 
ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר 

באמצעות רשת האינטרנט.                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                      

ט"ו שבט תשע"ח - 115231/01/2018



Ownersבעלים

Name: 4 PARTY LTD. שם: 4 פארטי בע"מ

Address: 3 HaTaarucha Street, Yarid Hamizrach Tel Aviv 
Port, P.O.B. 50, Tel Aviv - Yafo, 6350903, Israel

כתובת : התערוכה 3, יריד המזרח נמל תל אביב, תל אביב, 
6350903, ישראל

חברה פרטית

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

ט"ו שבט תשע"ח - 115331/01/2018



YAMATO

Trade Mark No. 291795 מספר סימן

Application Date 06/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Address: 4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, 
Japan

a corporation organized and existing under the laws of 
Japan, Manufacturers and 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Herbicides, fungicides, insecticides, miticides, 
nematicides, acaricides, vermicides.                           
          

קוטלי עשבים, קוטלי פטריות, קוטלי חרקים, קוטלי קרדיות, 
קוטלי נמטודות, קוטלי אקוריצידים, קוטלי תֹולַעִים.

ט"ו שבט תשע"ח - 115431/01/2018



Prevail

Trade Mark No. 291802 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 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

coronary balloon catheters; all included in class 10 צנתרי בלון לעורקים הכליליים; הנכללים כולם בסוג 10       

ט"ו שבט תשע"ח - 115531/01/2018



ClearSky Funds

Trade Mark No. 291803 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 
שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

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

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

U.S.A., 23/08/2016, No. 87147323 ארה"ב, 23/08/2016, מספר 87147323

Class: 36 סוג: 36

ט"ו שבט תשע"ח - 115631/01/2018



Trade Mark No. 291804 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 
שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 115731/01/2018



Trade Mark No. 291805 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 
שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 115831/01/2018



Trade Mark No. 291806 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4289394 ארה"ב מספר: 4289394

Dated 12/02/2013 (Section 16) מיום 12/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 
שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 115931/01/2018



ClearSky Fund

Trade Mark No. 291807 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4459401 ארה"ב מספר: 4459401

Dated 31/12/2013 (Section 16) מיום 31/12/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 
שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 116031/01/2018



ClearSky Power & Technology Fund

Trade Mark No. 291808 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4295972 ארה"ב מספר: 4295972

Dated 26/02/2013 (Section 16) מיום 26/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 

שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 116131/01/2018



ClearSky Power & Technology

Trade Mark No. 291809 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4295973 ארה"ב מספר: 4295973

Dated 26/02/2013 (Section 16) מיום 26/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 
שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 116231/01/2018



ClearSky Security Fund

Trade Mark No. 291810 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 

שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 116331/01/2018



ClearSky Security

Trade Mark No. 291811 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 

שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 116431/01/2018



ClearSky

Trade Mark No. 291812 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4289387 ארה"ב מספר: 4289387

Dated 12/02/2013 (Section 16) מיום 12/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 

שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 116531/01/2018



Trade Mark No. 291813 מספר סימן

Application Date 07/02/2017 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4289393 ארה"ב מספר: 4289393

Dated 12/02/2013 (Section 16) מיום 12/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ClearSky Power & Technology Fund I LLC

Address: 700 Universe Boulevard, Juno, Beach, Florida, 
33408, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Management of a capital investment fund; investment 
management services; investment of funds for 
others; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture 
capital funding services; investment advisory 
services; equity capital investment; debt capital 
investment; raising equity capital for others; raising 
debt capital for others; equity funding services; debt 
funding services; equity capital investment, namely, 
providing equity capital; debt capital investment, 
namely, providing debt capital; financing services; all 
included in class 36. 

ניהול קרנות השקעות; שירותי ניהול השקעות; השקעת כספים 
עבור אחרים; ניהול השקעות קרן הון סיכון; שירותי השקעות 
קרן הון סיכון; שירותי מימון הון סיכון; שירותי ייעוץ השקעות; 
השקעות בהון; השקעות בחוב; גיוס הון עבור אחרים; גיוס חוב 
עבור אחרים; שירותי מימון; שירותי מימון חוב; השקעות הון, 
דהיינו, העמדת הון; השקעות חוב, דהיינו, העמדת הלוואות; 

שירותי מימון; הכלולים כולם בסוג 36.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ו שבט תשע"ח - 116631/01/2018



HeliEVS ClearVision

Trade Mark No. 291819 מספר סימן

Application Date 08/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 3100401, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 3100401, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Helicopter cockpit instrumentation primarily 
composed of optical camera, infrared optical sensors 
and imaging software algorithms that provide 
enhanced images of relayed scenes in various 
monitors of a cockpit, enabling operations in low 
visibility conditions; all included in class 9.

מכשירי תא טייס מסוק הכוללים בעקרם מצלמה אופטית, 
חיישנים אופטיים תת אדום ואלגוריתמי תוכנת הדמייה 

המעניקים הדמיות מוגברות של תשדורות נופים במשגוחים 
שונים בתא הטייס, המאפשרים פעילויות בתנאי ראיה קשים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 116731/01/2018



TAPESTRY

Trade Mark No. 291822 מספר סימן

Application Date 08/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hilton Worldwide Holding LLP

Address: Maple Court Central Park, Reeds Crescent, 
Watford WD24 4QQ, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging and conducting of business functions, 
conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings.

ארגון וניהול של פונקציות, כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים 
ופגישות עסקיים.                                                             

            

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage services, real estate 
management services.

שרותי תיווך נדל"ן, שרותי ניהול נדל"ן.                                 
                      

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of presenting 
live dance, variety and musical performances; 
nightclub services; health club services, namely, 
providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; arranging and conducting of live 
exhibitions, functions, conferences, conventions, 
seminars and meetings in the fields of education, 
culture, sports and entertainment for non-business 
and non-commercial purposes; theatre and opera 
reservations.

שירותי בידור בצורה של הצגת מופעי מחול חי, מגוון 
ומוזיקליים; שירותי מועדון לילה; שירותי מועדון בריאות, דהיינו, 
אספקת הדרכה וציוד בתחום הפעילות הגופנית; ארגון וניהול 
של תערוכות חיות, פונקציות, כנסים, ועידות, סמינרים ופגישות 
בתחומי החינוך, תרבות, ספורט ובידור למטרות שאינן עסקיות 
ומסחריות; הזמנות מראש לתיאטרון ואופרה.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation; reservations of 
temporary accommodations; hotel, motel, bar, cafe, 
restaurant, banquet and catering services; rental of 
rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings.

השכרת דיור זמני; הזמנות מראש של דיור זמני; שירותי מלון, 
מוטל, בר, קפה, מסעדה, בנקט וקייטרינג; השכרת החדרים 

לקיום פונקציות, כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים ופגישות.     
                                                                                    

                                                                            

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons, hairdressing salons, barber services; 
massage services; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit; provision of sauna, 
whirlpool, solarium and sun deck facilities; 
aromatherapy services; beauty, hairdressing and 
aromatherapy advice.

שירותי מכוני יופי, מספרות, מספרה; שירותי עיסוי; שירותי 
ספא בריאות עבור בריאות ואיכות חיים של הגוף והנפש; 

אספקת מתקני  סאונה, ג'קוזי, מרפסות שמש ושיזוף; שירותי 
ארומתרפיה; ייעוץ יופי, ספרות וארומתרפיה.                         
                                                                                    

                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 116831/01/2018



Trade Mark No. 291823 מספר סימן

Application Date 08/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SERTA, INC.

Address: 2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, IL 60192
-3411, 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: 20 סוג: 20

Mattresses and mattress foundations. מזרנים ובסיסי מזרנים.                               

ט"ו שבט תשע"ח - 116931/01/2018



Trade Mark No. 291824 מספר סימן

Application Date 08/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting services; broadcast cable 
and satellite television transmission services; video-
on-demand transmission; digital transmission of 
voice, data, images, audio, video, signals, messages 
and information; providing multiple-user access to a 
global computer information network.

שירותי שידור טלוויזיוניים; שירותי שידור טלוויזיוניים באמצעות 
כבלים ולוויין; תמסורת וידאו-על-פי-דרישה; תמסורת דיגיטלית 
של קול, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו, אותות, הודעות ומידע; 

מתן גישה לרשת מידע ממוחשב גלובאלית למשתמשים מרובים 
                                                                                    

                                                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of an 
amusement park ride and attraction, entertainment, 
sporting and cultural services, including production of 
radio and television programs; production of films 
and live entertainment features; production of 
animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion 
picture entertainment, television entertainment 
services, including live entertainment performances 
and shows, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant’s 
entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; 
production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and 
sports events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; tv news shows; organizing talent 
contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment 
relating to style and fashion; providing information in 
the field of entertainment by means of a global 
computer network.

שירותי בידור מסוג רכיבה ואטרקציות בפארק שעשועים, בידור, 
שירותי ספורט ותרבות, לרבות הפקה של תכניות רדיו 

וטלוויזיה; הפקה של סרטים ותכנים של בידור בשידור חי; 
הפקה של סרטי אנימציה ותכנים  לטלוויזיה; שירותי סטודיו 
לקולנוע וטלוויזיה; שירותי בידור לסרטי קולנוע ולטלוויזיה, 
לרבות הופעות בידור חיות והצגות, פרסום ספרים, מגזינים 

וכתבי עת; מתן מידע על שירותי הבידור של המבקשת למספר 
רב של משתמשים באמצעות הרשת העולמית או המרשתת או 
בסיס נתונים מקוון אחר; הפקה של הופעות ריקוד, הופעות 

מוזיקה והופעות פרסי וידאו; מופעי קומדיה, שעשועונים ואירועי 
ספורט בפני קהל חי המשודרים בשידור חי או מוקלט לשידור 
מאוחר יותר; הופעות מוזיקה חיות; תכניות חדשות טלוויזיוניות; 
ארגון תחרויות של כישרונות ואירועי פרסי מוזיקה וטלוויזיה; 
ארגון והצגה של תצוגות בידור הקשורות לסגנון ואופנה; 
אספקת מידע בתחום הבידור באמצעות רשת מחשבים 

גלובאלית                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 117031/01/2018



 Owners

Name: Paramount Pictures Corporation

Address: 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California, 
90038, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 117131/01/2018



PARAMOUNT NETWORK

Trade Mark No. 291825 מספר סימן

Application Date 08/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Paramount Pictures Corporation

Address: 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California, 
90038, 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: 38 סוג: 38

Television broadcasting services; broadcast cable 
and satellite television transmission services; video-
on-demand transmission; digital transmission of 
voice, data, images, audio, video, signals, messages 
and information; providing multiple-user access to a 
global computer information network.

שירותי שידור טלוויזיוניים; שירותי שידור טלוויזיוניים באמצעות 
כבלים ולוויין; תמסורת וידאו-על-פי-דרישה; תמסורת דיגיטלית 
של קול, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו, אותות, הודעות ומידע; 

מתן גישה לרשת מידע ממוחשב גלובאלית למשתמשים מרובים 
                                                                                    

                                                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of an 
amusement park ride and attraction, entertainment, 
sporting and cultural services, including production of 
radio and television programs; production of films 
and live entertainment features; production of 
animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion 
picture entertainment, television entertainment 
services, including live entertainment performances 
and shows, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant’s 
entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; 
production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and 
sports events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; tv news shows; organizing talent 
contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment 
relating to style and fashion; providing information in 
the field of entertainment by means of a global 
computer network.

שירותי בידור מסוג רכיבה ואטרקציות בפארק שעשועים, בידור, 
שירותי ספורט ותרבות, לרבות הפקה של תכניות רדיו 

וטלוויזיה; הפקה של סרטים ותכנים של בידור בשידור חי; 
הפקה של סרטי אנימציה ותכנים  לטלוויזיה; שירותי סטודיו 
לקולנוע וטלוויזיה; שירותי בידור לסרטי קולנוע ולטלוויזיה, 
לרבות הופעות בידור חיות והצגות, פרסום ספרים, מגזינים 

וכתבי עת; מתן מידע על שירותי הבידור של המבקשת למספר 
רב של משתמשים באמצעות הרשת העולמית או המרשתת או 
בסיס נתונים מקוון אחר; הפקה של הופעות ריקוד, הופעות 

מוזיקה והופעות פרסי וידאו; מופעי קומדיה, שעשועונים ואירועי 
ספורט בפני קהל חי המשודרים בשידור חי או מוקלט לשידור 
מאוחר יותר; הופעות מוזיקה חיות; תכניות חדשות טלוויזיוניות; 
ארגון תחרויות של כישרונות ואירועי פרסי מוזיקה וטלוויזיה; 
ארגון והצגה של תצוגות בידור הקשורות לסגנון ואופנה; 
אספקת מידע בתחום הבידור באמצעות רשת מחשבים 

גלובאלית                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 117231/01/2018



Trade Mark No. 291830 מספר סימן

Application Date 09/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: meir zfania שם: מאיר צפניה

Address: Haemek 46, Kefar Yona, Israel כתובת : העמק 46, כפר יונה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: yaacov laor

Address: dereh hasharon 6, P.O.B. 424, Bet Yizhaq, 
Israel

שם: עו"ד לאור יעקב

כתובת : דרך השרון 6, ת.ד. 424, בית יצחק, 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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 117331/01/2018



Trade Mark No. 291839 מספר סימן

Application Date 13/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330025 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral and aerated waters, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other preparations for making 
beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-
alcoholic aperitifs, essences for making beverages, 
non-alcoholic cocktails, preparations for making 
liqueurs.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), ciders, 
digestives (spirits and liqueurs), wines, spirits, 
alcoholic extracts or essences, alcoholic beverages 
containing fruits, sparkling wines, organic wines, 
natural wines, alcoholic beverages with a protected 
designation of origin or a protected geographical 
indication, distilled beverages.

ט"ו שבט תשע"ח - 117431/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Advertising, online advertising on a computer 
network, dissemination of advertising material 
[leaflets, prospectuses, printed matter, samples], 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; retail sale of alcoholic 
beverages (except beers), ciders, digestives (spirits 
and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or 
essences, alcoholic beverages containing fruits, 
sparkling wines, organic wines, natural wines, 
alcoholic beverages with a protected designation of 
origin or a protected geographical indication, distilled 
beverages and non-alcoholic beverages, beers, 
mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-
alcoholic aperitifs, essences for making beverages, 
non-alcoholic cocktails, preparations for making 
liqueurs; demonstration and presentation of alcoholic 
beverages (except beers), ciders, digestives (spirits 
and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or 
essences, alcoholic beverages containing fruits, 
sparkling wines, organic wines, natural wines, 
alcoholic beverages with a protected designation of 
origin or a protected geographical indication, distilled 
beverages and non-alcoholic beverages, beers, 
mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-
alcoholic aperitifs, essences for making beverages, 
non-alcoholic cocktails, preparations for making 
liqueurs, on any means of communication for retail or 
wholesale; commercial information and advice for 
consumers relating to alcoholic beverages (except 
beers), ciders, digestives (spirits and liqueurs), wines, 
spirits, alcoholic extracts or essences, alcoholic 
beverages containing fruits, sparkling wines, organic 
wines, natural wines, alcoholic beverages with a 
protected designation of origin or a protected 
geographical indication, distilled beverages and non-
alcoholic beverages, beers, mineral and aerated 
waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, lemonades, fruit 
nectar, soft drinks, non-alcoholic aperitifs, essences 
for making beverages, non-alcoholic cocktails, 
preparations for making liqueurs.

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

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

France, 06/09/2016, No. 164297181 צרפת, 06/09/2016, מספר 164297181

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 117531/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and gold.

 Owners

Name: MAISON VILLEVERT

Address: Villevert, F-16100 MERPINS, France

(Société par actions simplifiée)

ט"ו שבט תשע"ח - 117631/01/2018



Trade Mark No. 291840 מספר סימן

Application Date 12/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL, société anonyme

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for hair care, namely: shampoos, 
gels, foams, balms, creams, powders, oils, waxes, 
serums, lotions, masks; aerosol products for hair 
care and styling, hair sprays, hair dyes and bleaching 
products, products for protecting dyed hair, hair 
waving and setting products.

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

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

France, 10/05/2016, No. 4271036 צרפת, 10/05/2016, מספר 4271036

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 117731/01/2018



Trade Mark No. 291841 מספר סימן

Application Date 15/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330031 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH

Address: Via Cantonale 18, CH-6928 Manno, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics for body 
and beauty care, hair lotions; cosmetics; non-
medicated skin care preparations; perfumes for 
personal use.

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

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

Switzerland, 17/10/2016, No. 694394 שוויץ, 17/10/2016, מספר 694394

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 117831/01/2018



Trade Mark No. 291842 מספר סימן

Application Date 01/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330044 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies services, marketing and 
publicity bureaus services; advertisement and 
publicity services by television, radio, mail; 
dissemination of advertising matter, preparation 
services for publicity material, commercial or 
advertisement exhibition and trade fair organization 
services, advertising and advertisement services, 
advertising agencies, namely, promoting the goods 
and services of others; production and distribution of 
radio and television commercials; organization of 
exhibitions for promoting the sale of clothing and 
textiles, modeling for advertising or sales promotion, 
conducting marketing studies; publicity and sales 
promotion services; window dressing and display 
arrangement services; public opinion polling; public 
relations; secretarial services, document 
reproduction, photocopying, typing services, word 
processing, compilation of information into computer 
databases, systemization of information into 
computer databases, telephone answering services, 
arranging newspaper subscriptions, rental of office 
machines and equipments, rental of vending 
machines; business administration consultancy; 
commercial or industrial management assistance, 
business management and organization consultancy, 
business management of hotels for others; business 
investigation; providing statistical information for 
business or commercial purposes, personnel 
management consultancy, personnel recruitment, 
accounting, financial statement preparation and 
analysis for businesses; business auditing; cost-price 
analysis; economic forecasting and analysis; payroll 
preparation, tax preparation; import and export 
agencies.

ט"ו שבט תשע"ח - 117931/01/2018



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The Applicant wishes to disclaim 
protection for the wordings "Turkish Trade Center" 
apart from the mark. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: TİM TANITIM ORGANİZASYON İÇ VE DIS 
TİCARET ANONİM SİRKETİ

Address: Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B Blok, 
Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul, Turkey

(Turkey Joint-Stock Company)

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, mentoring in the field of 
international trade; organization of conferences, 
symposiums, seminars and congresses in relation to 
business and business management; 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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/07/2016, No. 2016/61992 טורקיה, 29/07/2016, מספר 2016/61992

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 118031/01/2018



Trade Mark No. 291843 מספר סימן

Application Date 04/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330049 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; leather, unworked 
or semi-worked; artificial leather; bags; clutch purses; 
coin purses; wallets; belt bags; wallets for attachment 
to belts; credit card holders made of leather; 
keycases; key cases of imitation leather; key cases 
of leather and skins; rucksacks; all purpose sports 
bags; haversacks; beach bags; briefcases [leather 
goods]; carrying cases for documents; briefbags; 
business card cases; shopping bags with wheels 
attached; textile shopping bags; travel garment 
covers; school satchels; suitcases; sports bags; 
holdalls; shoulder bags; bum-bags; cosmetic bags 
(empty); cases of imitation leather (empty); trunks 
and travelling bags; luggage tags of leather; boxes 
made of leather; straps made of imitation leather; 
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
umbrellas; parasols; walking sticks; leads for 
animals; leather leashes; leather laces; furniture 
coverings of leather; gut for making sausages; 
clothing for pets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; hosiery; sweaters; cardigans; waistcoats; 
dresses; trousers; shorts; jerseys; leather clothing; 
waterproof clothing; stockings; stocking suspenders; 
sock suspenders; anoraks [parkas]; raincoats; ski 
pants; fur coats; evening coats; overcoats; skirts; 
suits; jackets; undershirts; t-shirts; clothing for 
gymnastics; collars; shirts; swimming costumes; 
bikinis; sundresses; tracksuits; sweat suits; wedding 
dresses; bath robes; beach robes; underwear; 
brassieres; corsets; slips; underpants; briefs; 
nightshirts; housecoats; pyjamas; gloves (clothing); 
mittens; shawls; head scarves; neckerchiefs; 
scarves; ties; bow ties; cassocks; layettes [clothing]; 
cloth bibs; babies' bibs of plastic; baby bunting 
[clothing]; aprons [clothing]; masquerade costumes; 
belts [clothing]; belts made from imitation leather; 
textile belts [clothing]; belts made from leather or 
skin; braces; headgear for wear; caps; ear muffs 
[clothing]; wrist warmers; headbands; shoes; boots; 
ankle boots; leather shoes; galoshes; rain boots; 
sports footwear; sandals; slippers; soles for footwear; 
heels; footwear uppers.

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

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

ט"ו שבט תשע"ח - 118131/01/2018



 Owners

Name: GIORGIO GRATI - S.P.A.

Address: Via De Gasperi, 32, I-60021 CAMERANO (AN), 
Italy

(Italy Joint Stock Company)

Italy, 29/06/2016, No. 302016000067509 איטליה, 29/06/2016, מספר 302016000067509

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 118231/01/2018



Trade Mark No. 291844 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330061 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple and Pear Australia Limited

Address: SeG01, 128-136 Jolimont Rd, EAST 
MELBOURNE VIC 3002, Australia

(Victoria An Australian company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Apples being of the variety cripps pink and mutations 
of the cripps pink variety.

ט"ו שבט תשע"ח - 118331/01/2018



Trade Mark No. 291848 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330126 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and gold.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Word element 'ЭТАЛОН' - red, crown - red and 
gold.

 Owners

Name: UAB "AMBER TRADE"

Address: Kęstučio g. 58, LT-44304 Kaunas, Latvia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Oils and fats; birds eggs and egg products; 
processed fruits, fungi and vegetables (including nuts 
and pulses); meats; prepared meals consisting 
primarily of meat, fish, seafood and molluscs, poultry 
or vegetables (including soups and broth); fruit-based 
snacks and desserts; dairy products and dairy 
substitutes; fish, seafood and molluscs.

Class: 30 סוג: 30

Processed grains, starches, and goods made 
thereof, baking preparations and yeasts; sugars, 
natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee 
products; salts, seasonings, flavourings and 
condiments; coffee, teas and cocoa and substitutes 
therefor; baked goods, confectionery, chocolate and 
desserts; ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets; 
ready-to-eat meals containing [principally] pasta or 
rice; flour based savory snacks.

ט"ו שבט תשע"ח - 118431/01/2018



Trade Mark No. 291849 מספר סימן

Application Date 02/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHISEIDO COMPANY, LIMITED

Address: 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; cosmetics; perfumery; incenses and 
fragrances; dentifrices; false nails; false eyelashes; 
breath fresheners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/10/2016, No. 2016-107548 יפן, 04/10/2016, מספר 2016-107548

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 118531/01/2018



Trade Mark No. 291851 מספר סימן

Application Date 21/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330230 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; mirrors; furniture frames; bedroom 
furniture; beds; bed frames; bed cabinets (furniture); 
nightstands; wardrobes; armoires; chest of drawers; 
living room furniture, namely, chairs; armchairs; 
chaise longues; deck chairs; shelves; credenzas; 
divans; sofas; ottomans; sleeper sofas; desks; tables 
(furniture); dining room tables; mirrors (furniture); 
book stands; bookcases; buffets; cushions.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; mattress covers; 
towels of textile; bath linen, except clothing; linens; 
bed clothes and blankets; table linen, not of paper; 
diapered linen; pillowcases; cushion covers; shams; 
sheets [textile]; sleeping bag liners; table linen; place 
mats, not of paper; table napkins of textile; quilts.

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

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

Italy, 31/05/2016, No. 302016000055962 איטליה, 31/05/2016, מספר 302016000055962

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

ט"ו שבט תשע"ח - 118631/01/2018



 Owners

Name: Provasi S.r.l.

Address: Via Padulli, 98, I-22060 CABIATE (CO), Italy

(Italy Limited Liability Company )

ט"ו שבט תשע"ח - 118731/01/2018



Trade Mark No. 291852 מספר סימן

Application Date 13/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330259 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Limited Liability Company "Dosug Proba"

Address: Shchelkovskoe shosse, 98/57, RU-105523 
Moscow, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Casings for pneumatic tires [tyres]; valves for vehicle 
tires [tyres]; vehicle wheels; brake pads for 
automobiles; brake shoes for vehicles; repair outfits 
for inner tubes; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; air pumps [vehicle accessories]; rims for 
vehicle wheels; vehicle wheel rims; non-skid devices 
for vehicle tires [tyres]; non-skid devices for vehicle 
tires; non-skid devices for vehicle tyres; balance 
weights for vehicle wheels; vehicle wheel spokes; 
hubs for vehicle wheels; vehicle wheel hubs; brakes 
for vehicles; anti-skid chains; automobile tires [tyres]; 
pneumatic tires [tyres]; pneumatic tyres; spikes for 
tires [tyres]; studs for tires [tyres]; mudguards.

ט"ו שבט תשע"ח - 118831/01/2018



Trade Mark No. 291856 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330285 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and white.

 Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

(GERMANY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic 
skin care preparations; cosmetic skin cleansing 
preparations; wipes impregnated with cosmetic 
lotions.

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

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

European Union, 09/09/2016, No. 015809296 האיחוד האירופי, 09/09/2016, מספר 015809296

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 118931/01/2018



Trade Mark No. 291861 מספר סימן

Application Date 14/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD.

Address: 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rubber [raw or semi-worked]; rubber thread and 
covered rubber yarn [not for textile use]; washers of 
rubber or vulcanized fiber; valves of rubber or 
vulcanized fiber [not including machine elements]; 
rubber cords and laces; asbestos cords and strings; 
rubber stoppers; rubber lids and caps [for industrial 
packaging containers]; industrial packaging 
containers of rubber; plastic semi-worked products; 
chemical fiber [not for textile use]; chemical fiber yarn 
and thread [not for textile use]; mica [raw or partly 
processed]; rock wool; slag wool; asbestos; asbestos 
nets; asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos felt; 
asbestos boards; asbestos powder; condenser 
paper; asbestos paper; vulcanized fiber; electrical 
insulating materials; floating anti-pollution barriers; 
gaskets; junctions for pipes [not of metal]; asbestos 
fire curtains; insulating gloves; plastic sheeting for 
agricultural purposes; packings; soundproof materials 
[not for construction use].

ט"ו שבט תשע"ח - 119031/01/2018



Trade Mark No. 291862 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330310 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Containers of card for packaging; file pockets for 
stationery use; printed matter; wood pulp board 
[stationery]; cardboard tubes; cardboard packaging; 
cardboard; advertising signs of cardboard; cartons 
made from corrugated board; crepe paper; 
parchment paper; gift wrap paper; envelope paper; 
offset printing paper for pamphlets; papers for use in 
the graphic arts industry; photocopy paper; laser 
printing paper; notepaper; paper for wrapping and 
packaging; paper and cardboard; signboards of 
paper or cardboard; placards of paper or cardboard; 
paper for making bags and sacks; paper for use in 
the manufacture of wallpaper; stationery; paper 
ribbons; paper cartons for delivering goods; posters 
made of paper; advertising signs of paper.

Class: 40 סוג: 40

3D reproduction services; printing of stamps; printing 
of books; printing of decorative patterns on gift wrap; 
printing of digitally stored pictures and photographs; 
printing of advertising matter; printing; printing of 
images on objects; stationery printing services; print 
finishing [folding] services; print finishing [binding] 
services; print finishing [cutting] 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, 14/07/2016, No. 30 2016 220 271 גרמניה, 14/07/2016, מספר 271 220 2016 30

Class: 16 סוג: 16

ט"ו שבט תשע"ח - 119131/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Violet and blue.

 Owners

Name: Kabel Premium Pulp & Paper GmbH

Address: Schwerter Str. 263, 58099 Hagen, Germany

(DE Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Class: 40 סוג: 40

ט"ו שבט תשע"ח - 119231/01/2018



Trade Mark No. 291863 מספר סימן

Application Date 30/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330330 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, glazes.

Class: 3 סוג: 3

Products for perfuming linen; ambience perfumes.

Class: 4 סוג: 4

Perfumed candles.

Class: 6 סוג: 6

Metal holders and brackets for bath and toilet 
utensils.

Class: 8 סוג: 8

Table cutlery (knives, forks and spoons).

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps and fixtures, electric candelabras and 
chandeliers; candle lamps; bathroom sinks; showers, 
shower doors; shower fittings; flush handles for 
toilets, toilets; bathtubs; spas (spa baths).

Class: 19 סוג: 19

Floor coverings, floors, floor tiles, not of metal.

ט"ו שבט תשע"ח - 119331/01/2018



Class: 20 סוג: 20

Boxes, cabinets and cases of wood or plastic; 
furniture, chairs (seats), tables, stools, sofas, beds, 
bedsteads, bed bases; furniture covers of fitted 
fabrics; cushions; mirrors, bathroom mirrors, 
bathroom vanities (furniture); picture frames; non-
metallic trays; cold-cast resin figurines; bath towel 
hooks not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Cookware and kitchenware, tableware; unworked or 
semi-worked glass (excluding building glass); figures 
(statuettes) of porcelain, sandstone, ceramic or 
glass; glass (receptacles), drinking glasses; 
candelabra [candlesticks], candle jars [holders]; 
vases.

Class: 22 סוג: 22

Down (feathers), flock (stuffing).

Class: 24 סוג: 24

Bed clothes, bed covers, bed throws; fabrics and 
textile goods, not included in other classes; curtains 
of textile material; tablecloths of textile; table napkins 
of textile; terry cloths.

Class: 25 סוג: 25

Loungewear; sleepwear.

Class: 27 סוג: 27

Carpeting; wall hangings not of textile; vinyl floor 
coverings, 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)

Switzerland, 12/04/2016, No. 690493 שוויץ, 12/04/2016, מספר 690493

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 6 סוג: 6

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 22 סוג: 22

ט"ו שבט תשע"ח - 119431/01/2018



 Owners

Name: Christian Fischbacher Co. AG

Address: Mövenstrasse 18, CH-9015 St. Gallen, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 27 סוג: 27

ט"ו שבט תשע"ח - 119531/01/2018



Trade Mark No. 291865 מספר סימן

Application Date 07/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARC HOLDINGS

Address: 104 avenue du Général de Gaulle, F-62510 
ARQUES, France

(SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils; containers for household use; 
kitchen containers; glass, unworked or semi-worked, 
except building glass; porcelain ware; earthenware; 
bottles; works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; statuettes of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; figurines (statuettes) 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass; glasses 
(receptacles); tableware.

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

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

France, 12/07/2016, No. 4286869 צרפת, 12/07/2016, מספר 4286869

Class: 21 סוג: 21

ט"ו שבט תשע"ח - 119631/01/2018



Trade Mark No. 291866 מספר סימן

Application Date 06/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330370 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, 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, 16/06/2016, No. 30 2016 017 297 גרמניה, 16/06/2016, מספר 297 017 2016 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 119731/01/2018



Trade Mark No. 291867 מספר סימן

Application Date 08/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330414 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Damian Charchalis

Address: 227/40 Stanley St, Collingwood VIC 3066, 
Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Cultural activities.

ט"ו שבט תשע"ח - 119831/01/2018



Trade Mark No. 291868 מספר סימן

Application Date 08/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330418 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

Cosmetics.

ט"ו שבט תשע"ח - 119931/01/2018



Trade Mark No. 291869 מספר סימן

Application Date 07/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330423 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

(Germany Societas Europaea)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical and/or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants, natural or artificial chemicals to 
be used as sexual baits or agents to confuse insects.

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/10/2016, No. 302016028693 גרמניה, 10/10/2016, מספר 302016028693

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 120031/01/2018



Trade Mark No. 291870 מספר סימן

Application Date 22/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330448 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FLORAIKU Sàrl

Address: Chemin des Hauts-Crêts 18, CH-1223 Cologny, 
Switzerland

(Suisse Société à Responsabilité Limitée (SARL))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; depilatory products, shaving 
products; lipsticks, cosmetic creams, lotions for 
cosmetic use, hair sprays, sprays for cosmetic use; 
balms for cosmetic use, oils for perfumes and scents, 
oils for toilet purposes, ethereal essences, flower 
extracts (perfumes), incense, sunscreen 
preparations, cosmetic sun-tanning preparations; 
mouth washes (not for medical use); cleaning 
preparations for cosmetic use, cosmetic preparations 
for baths, bath salts (not for medical use), cosmetic 
kits, make-up removing products, scented waters, 
shampoos, nail care products, make-up, beauty 
masks, cosmetic preparations for slimming purposes, 
tissues impregnated with cosmetic lotions.

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

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

Switzerland, 16/06/2016, No. 692615 שוויץ, 16/06/2016, מספר 692615

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 120131/01/2018



Trade Mark No. 291871 מספר סימן

Application Date 07/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330469 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; works of art and figurines of 
paper and cardboard; decoration and art materials 
and media; bags and articles for packaging, wrapping 
and storage made of paper, cardboard or plastics; 
stationery; instructional and teaching material; 
adhesives for stationery or household purposes; 
disposable paper products; printed matter; writing 
instruments; fountain pens; ball pens; pencils; 
crayons; wax crayons; retractable pencils; rollerball 
pens; fibertip pens; ink and ink cartridges for writing 
instruments; leads for writing instruments; rubber 
erasers; pencil sharpeners; cases for stationery.

ט"ו שבט תשע"ח - 120231/01/2018



 Owners

Name: C. Josef Lamy GmbH

Address: Grenzhöfer Weg 32, 69123 Heidelberg, 
Germany

(DE GmbH)

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services and retail services, also provided 
by internet and telephone, relating to sanitary 
preparations being toiletries, cleaning and 
fragrancing preparations, statues, figurines, signs, 
works of art, utensils for body care and beauty care 
for human beings and animals, protective helmets, 
pocket torches, electric, bicycles and bicycle parts, 
food preparation implements, kitchen knives, table 
cutlery, information technology and audiovisual 
equipment, optical apparatus and equipment, 
spectacles, sunglasses, spectacle cases, 
instructional apparatus and instruments, precious 
stones, pearls and precious metals and imitations 
thereof, jewels, jewellery, horological instruments, 
clocks, wristwatches, wall clocks, alarm clocks, cases 
for clocks, key rings [trinkets or fobs], key chains, 
jewellery cases, containers for watches, musical 
instruments, musical accessories, paper and 
cardboard, decoration and art materials, stationery, 
instructional and teaching material, adhesives for 
stationery or household purposes, banknote holders, 
disposable paper products, printed matter, writing 
instruments, fountain pens, ball pens, pencils, 
crayons, wax crayons, retractable pencils, rollerball 
pens, fibertip pens, ink and ink cartridges for writing 
instruments, leads for writing instruments, rubber 
erasers, pencil sharpeners, cases for stationery, 
umbrellas and parasols, walking sticks, luggage, 
bags, satchels and other carriers, suitcases, purses, 
key cases, rucksacks, leather and imitations of 
leather, furs and animal skins, saddlery, whips and 
animal apparel, cases for musical instruments, 
furniture and furnishings, animal housing and beds, 
brushes, paint brushes and brooms, tableware, 
cooking pot sets and containers, glassware, porcelain 
ware, cleaning articles, cosmetic utensils and toiletry 
utensils, bathroom articles, textile material, textile 
articles, bed blankets, table cloths, headgear, 
clothing, footwear, accessories for apparel, sewing 
articles and decorative textile articles, decorative 
articles for the hair, hair fasteners, floor coverings, 
wall coverings and ceiling coverings; sporting articles 
and sports equipment, festive decorations, toys, 
games, playthings and curiosities, smokers' articles.

ט"ו שבט תשע"ח - 120331/01/2018



Trade Mark No. 291872 מספר סימן

Application Date 12/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330483 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral and aerated waters, fruit drinks and 
fruit juices, syrups and other preparations for making 
beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-
alcoholic aperitifs, essences for making beverages, 
non-alcoholic cocktails, preparations for making 
liqueurs.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), ciders, 
digestives (spirits and liqueurs), wines, spirits, 
alcoholic extracts or essences, alcoholic beverages 
containing fruits, sparkling wines, organic wines, 
natural wines, alcoholic beverages with a protected 
designation of origin or a protected geographical 
indication, distilled beverages.

ט"ו שבט תשע"ח - 120431/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Advertising, online advertising on a computer 
network, dissemination of advertising material 
[leaflets, prospectuses, printed matter, samples], 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; retail sale of alcoholic 
beverages (except beers), ciders, digestives (spirits 
and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or 
essences, alcoholic beverages containing fruits, 
sparkling wines, organic wines, natural wines, 
alcoholic beverages with a protected designation of 
origin or a protected geographical indication, distilled 
beverages and non-alcoholic beverages, beers, 
mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-
alcoholic aperitifs, essences for making beverages, 
non-alcoholic cocktails, preparations for making 
liqueurs; demonstration and presentation of alcoholic 
beverages (except beers), ciders, digestives (spirits 
and liqueurs), wines, spirits, alcoholic extracts or 
essences, alcoholic beverages containing fruits, 
sparkling wines, organic wines, natural wines, 
alcoholic beverages with a protected designation of 
origin or a protected geographical indication, distilled 
beverages and non-alcoholic beverages, beers, 
mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, lemonades, fruit nectar, soft drinks, non-
alcoholic aperitifs, essences for making beverages, 
non-alcoholic cocktails, preparations for making 
liqueurs, on any means of communication for retail or 
wholesale; commercial information and advice for 
consumers relating to alcoholic beverages (except 
beers), ciders, digestives (spirits and liqueurs), wines, 
spirits, alcoholic extracts or essences, alcoholic 
beverages containing fruits, sparkling wines, organic 
wines, natural wines, alcoholic beverages with a 
protected designation of origin or a protected 
geographical indication, distilled beverages and non-
alcoholic beverages, beers, mineral and aerated 
waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, lemonades, fruit 
nectar, soft drinks, non-alcoholic aperitifs, essences 
for making beverages, non-alcoholic cocktails, 
preparations for making liqueurs.

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

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

France, 06/09/2016, No. 164297184 צרפת, 06/09/2016, מספר 164297184

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 120531/01/2018



 Owners

Name: MAISON VILLEVERT

Address: Villevert, F-16100 MERPINS, France

(Société par actions simplifiée)

ט"ו שבט תשע"ח - 120631/01/2018



Trade Mark No. 291873 מספר סימן

Application Date 03/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330556 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Granberg AS

Address: Bjoavegen 1442, N-5584 Bjoa, Norway

(NORWAY Limited Liability Company (LLC))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Gloves for protection against accidents or injuries.

Class: 25 סוג: 25

Gloves (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)

Norway, 29/07/2016, No. 201608584 נורבגיה, 29/07/2016, מספר 201608584

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 120731/01/2018



Trade Mark No. 291874 מספר סימן

Application Date 27/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330572 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beauty Pro AB

Address: Karlavägen 102 Box 24056, SE-114 60 
Stockholm, Sweden

(Sweden Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

False eyelashes.

ט"ו שבט תשע"ח - 120831/01/2018



Trade Mark No. 291875 מספר סימן

Application Date 22/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330575 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange, black and white.

 Owners

Name: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Address: Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg, Germany

(Germany GmbH)

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)

Germany, 28/05/2016, No. 30 2016 015 706 גרמניה, 28/05/2016, מספר 706 015 2016 30

Class: 33 סוג: 33

ט"ו שבט תשע"ח - 120931/01/2018



Trade Mark No. 291876 מספר סימן

Application Date 18/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330576 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAHLE International GmbH

Address: Pragstr. 26-46, 70376 Stuttgart, Germany

(DE Limited liability )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filter for motors; filters for machines; air filters for 
engines; filter as parts of machinery; filters as parts of 
motors; air filters for machine tools; filters [parts of 
machines or motors]; air cleaner [air filter] for 
engines.

Class: 11 סוג: 11

Air filter; air filter [air-conditioning]; air filters for air 
conditioning; filters for air purifiers; filters for air 
purification; air filters for industrial use; air cleaning 
filters [parts of air cleaning machines or systems].

Class: 16 סוג: 16

Filter paper; filter material made of paper.

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

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

Germany, 29/07/2016, No. 30 2016 021 838 גרמניה, 29/07/2016, מספר 838 021 2016 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

ט"ו שבט תשע"ח - 121031/01/2018



Trade Mark No. 291877 מספר סימן

Application Date 19/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1330581 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TREVOS, a.s.

Address: Masov 34, CZ-511 01 Turnov, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps.

ט"ו שבט תשע"ח - 121131/01/2018



Trade Mark No. 291881 מספר סימן

Application Date 13/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330636 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue in different shades, yellow in different 
shades, red and white.

 Owners

Name: L & D, S.A.U.

Address: C/ Albert Einstein,12, Parque Tecnológico de 
Almeria, E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA), 
Spain

(España Sociedad Anónima Unipersonal)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Air fresheners (air deodorizing 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)

Spain, 14/04/2016, No. 3.609.062 ספרד, 14/04/2016, מספר 3.609.062

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 121231/01/2018



Trade Mark No. 291883 מספר סימן

Application Date 18/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0657904 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red, yellow, blue, black, white, dark green, light 
green.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The word "Bau" and the base surface of the 
bricks are in black, the bricks, from the top, are 
coloured green, red yellow (on the left) and blue and 
green (on the right).

 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 fairs for business and 
advertising purposes.

Class: 41 סוג: 41

Arranging of exhibitions and fairs for cultural and 
teaching purposes; organisation and arranging of 
congresses and meetings; publication and issuing of 
printed matter.

ט"ו שבט תשע"ח - 121331/01/2018



Trade Mark No. 291885 מספר סימן

Application Date 23/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0893183 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Brooks Brothers Group, Inc.

Address: 100 Phoenix Avenue, Enfield, CT 06082, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and toiletries, namely emery boards, 
cologne, cologne spray, after-shave lotion, after-
shaving balms, shaving cream, soap, deodorant for 
personal use, shampoo, styling gels, body lotion, 
body gel, fragrances for personal use, body creams, 
shower gels, skin cleansing cream, and skin and 
body lotions for personal use.

ט"ו שבט תשע"ח - 121431/01/2018



Trade Mark No. 291886 מספר סימן

Application Date 20/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0993165 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Address: Via Comolli, 16, Brugherio (Monza e Brianza), 
Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bacteriological and chemical cleaning preparations, 
and polish and wax removing substances.

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations; polish and wax; cleaning 
preparations for carpets, floors and other surfaces; 
abrading, cleaning, polishing, scouring and waxing 
preparations; degreasing preparations for floors and 
other surfaces; detergents; and preparations for 
treating carpets and floors.

Class: 7 סוג: 7

Electrically operated commercial, domestic, 
household industrial and kitchen apparatus, 
instruments and machines; electrically operated 
commercial, domestic household and industrial 
apparatus, instruments and machines for abrading, 
cleaning, drying, polishing, scrubbing, sweeping and 
waxing floors and other surfaces; apparatus, 
instruments and machines for washing, drying and 
laundry purposes; irons and ironing apparatus, 
instruments and machines; dishwashers, waste 
compactors and disposal apparatus, instruments and 
machines; vacuum cleaning apparatus, instruments 
and machines; carpet cleaning apparatus, 
instruments and machines; apparatus, instruments 
and machines for extracting soil from carpets; dust 
bags, receptacles and filters for vacuum cleaners; 
filters and drive belts; parts, fittings and accessories 
of the aforesaid goods.

Class: 9 סוג: 9

Batteries and battery chargers; electric irons.

ט"ו שבט תשע"ח - 121531/01/2018



Trade Mark No. 291887 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1199777 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIJING PROTECH NEW MATERIAL SCIENCE 
CO., LTD.

Address: No.10, Baifuquan Road, Science Park 
Changping Sector, Changping District, Beijing, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets; protective masks; bullet-proof 
waistcoats vests; gloves for protection against 
accidents; protection devices for personal use 
against accidents; life jackets; life nets; protective 
helmets for sports.

ט"ו שבט תשע"ח - 121631/01/2018



Trade Mark No. 291888 מספר סימן

Application Date 26/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1216912 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VET-
AGRO" Sp. z o.o.

Address: ul. Gliniana 32, PL-20-616 Lublin, Poland

(Poland Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Biocides, veterinary preparations, medicines for 
veterinary purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 121731/01/2018



Trade Mark No. 291889 מספר סימן

Application Date 17/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1249168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scomadi Worldwide Limited

Address: Unit 2e, Smith Green Depot, Stoney Lane, 
Galgate, Lancaster LA2 0PX, United Kingdom

(limited company United Kingdom)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; motorcycles; motor scooters; motors and 
engines for vehicles; tyres; chassis; chassis for 
motorcycles and motor scooters; suspension 
components for vehicles; shock absorbers; vehicle 
seats; vehicle back rests; luggage racks for vehicles; 
luggage boxes for vehicles; panniers for vehicles; 
bags for motorcycles and motor scooters; 
windscreens for vehicles; windshields for vehicles; 
trim components for vehicles; crash bars for vehicles; 
bumper bars for vehicles; vehicle body parts; vehicle 
body panels; vehicle transmissions; vehicles wheels; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 18 סוג: 18

Bags; travelling bags; rucksacks; purses; wallets; 
umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; jackets; trousers; 
gloves; visors.

ט"ו שבט תשע"ח - 121831/01/2018



Trade Mark No. 291891 מספר סימן

Application Date 23/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1264247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paris Presents Incorporated

Address: 3800 Swanson Court, Gurnee IL 60031, U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Facial sponges for applying make-up; cosmetic 
brushes; cosmetic cases sold filled with cosmetic 
brushes.

ט"ו שבט תשע"ח - 121931/01/2018



Trade Mark No. 291892 מספר סימן

Application Date 24/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1267000 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives for floor coverings.

Class: 2 סוג: 2

Primers; lacquers for floor coverings.

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum; sheets and sheetings 
made of rubber or gum, especially for floors; plastics 
in extruded form for use in manufacture; sheets and 
sheetings made of plastic, especially for floors; 
plastics products in the form of profiles [semi-
finished]; packing, stopping and insulating materials; 
sealants for joints; joint filling compounds; joint 
packings; gap filling tapes; adhesive strips for 
commercial use; adhesive tapes for technical 
purposes; adhesive tapes for use with floor 
coverings.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); tiles; floor tiles, not 
of metal; tile floorings, not of metal; floor tiles of 
rubber; floor tiles of plastic; floors, not of metal; 
skirtings for floors, not of metal; non-metallic profiles 
for building construction; non-metallic stair 
components; stair treads not of metal; non-metallic 
surfacings for stairs; building materials for 
manufacturing floors (non-metallic); surface levelling 
preparations for floors; fillers for repairing floors and 
walls; synthetic flooring materials or wall claddings; 
adhesive mortar for building purposes; stair edgings 
of rubber or plastics.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; floor coverings 
of rubber and synthetic rubber; floor coverings of 
plastic; floor coverings; wall coverings of rubber; wall 
coverings of plastic.

ט"ו שבט תשע"ח - 122031/01/2018



 Owners

Name: nora systems GmbH

Address: Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, Germany

ט"ו שבט תשע"ח - 122131/01/2018



Trade Mark No. 291894 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1292594 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QUINTESSENTIAL BRANDS S.A.

Address: 121, Avenue de la Faiencerie, L-1511 
Luxembourg, Luxembourg

(Luxembourg Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers, cider, wine-based 
drinks (spritzer) and aromatized fruit wine-based 
drinks.

ט"ו שבט תשע"ח - 122231/01/2018



Trade Mark No. 291898 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cineworld Cinemas Limited

Address: Power Road Studios, 114 Power Road, London, 
W4 5PY, United Kingdom

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

Cinema services; providing cinema facilities; cinema 
presentations; cinematographic entertainment 
services; showing of cinematographic and motion 
picture films; booking agency services for cinema 
tickets; performance of films; presentation of films; 
showing of films; information services relating to 
video films; entertainment in the form of cinema 
shows; operating and management of cinemas and 
theatres; preparation of entertainment programmes 
for the cinema; production, presentation, projection 
and showing of films and shows; providing 
information relating to films and cinema screenings; 
organising competitions relating to films and cinema; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid.

שירותי בית קולנוע; אספקת מתקני קולנוע; מצגות קולנוע; 
שירותי בידור קולנועיים; הצגה של סרטי קולנוע וראינוע; 

שירותי סוכנות להזמנת כרטיסי קולנוע; הופעת סרטים; הצגת 
סרטים; תצוגת סרטים; שירותי מידע בנוגע לסרטי וידאו; בידור 

בצורה של הצגות קולנוע; הפעלה וניהול של בתי קולנוע 
ותיאטראות; הכנת תוכניות בידור עבור הקולנוע; ייצור, תצוגת, 
הקרנה והצגה של סרטים ותוכניות; מתן מידע הנוגע לסרטים 
והקרנות קולנוע; ארגון תחרויות הקשורות לסרטים וקולנוע; 

ייעוץ, מידע ושירותי ייעוץ הנוגעים לאמור לעיל.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink; preparation of food and 
drinks; bar services; restaurant services; self-service 
restaurant services; snack-bar services; all the 
aforementioned being provided in cinemas.

אספקת מזון ומשקה; הכנת מזון ומשקאות; שירותי בר; שירותי 
מסעדה; שירותי מסעדה בשירות עצמי; שירותי חטיף בר; כולם 

מסופקים בבתי קולנוע.
                                                                                     

                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 122331/01/2018



ZIVENBA

Trade Mark No. 291899 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, 08889-100, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives 
and antivirals.

תכשירי רוקחות, כלומר, תכשירים נוגדי-מזהמים ונוגדי-וירוסים. 
                    

ט"ו שבט תשע"ח - 122431/01/2018



Trade Mark No. 291900 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meats; Meat spreads; Meatballs; Smoked meats; 
Luncheon meats; Packaged meats; Salted meats; 
Cured meats; Tinned meats; Uncooked sausages; 
Prepared meals made from meat [meat 
predominating]; Prepared meals consisting principally 
of game; prepared meals consisting primarily of meat 
substitutes; Uncooked hamburger patties; Dried 
meat; Beef jerky; Beef; Beef slices; Prepared beef; 
Sliced and seasoned barbequed beef (bulgogi); 
Beefburgers; Corned beef; Roast beef; Beef stew; 
Beef bouillon; Corned beef hash; Roast beef 
flavoured extract; Bulgogi [Korean beef dish]; Spicy 
beef broth (yukgaejang); Beef tallow [for food]; Beef 
fat; Cooked dish consisting primarily of stired-fried 
beef and fermented soy sauce (Sogalbi); Quenelles 
[meat]; Pie fillings of meat; Preserved meat; 
Preserved sausages; Pork preserves; Pork; Pork loin; 
Grilled pork belly (samgyeopsal); Pork rinds; Canned 
pork; Meat extracts; Offal; Processed meat products; 
Processed meat; Prepared meat; Prepared meat 
dishes; Prepared dishes consisting principally of 
meat; Prepared meals containing [principally] bacon; 
Meat gelatines; Game, not live; Smoked sausages; 
Frozen meat; Frozen meat products; Mincemeat 
[chopped meat]; Meat preserves; Canned cooked 
meat; Meat jellies; Sausage meat; Sliced meat; 
Canned meat; Bottled cooked meat; Bacon rinds; 
Corn dogs; Cured sausages; Botifarra sausages; 
Bratwurst; Hotdog sausages; Black pudding; 
Sausages in batter; Veal; Veal stock; Steaks of meat; 
Animal marrow for food; Mortadella; Bacon; Bacon 
bits; Fresh meat; Pastrami; Tripe; Chorizo; 
Prosciutto; Meat products being in the form of 
burgers; Salami; Pepperoni; Shish kabobs; Liver; 
Fried meat; Meat substitutes; Hamburgers; Ham; all 
included in class 29

בשרים; ממרחי בשר; כדורי בשר; בשרים מעושנים; בשרים 
קרים [לארוחה קלה]; בשרים ארוזים; בשרים מומלחים; בשרים 
כבושים; שימורי בשר; נקניקיות לא מבושלות; ארוחות מוכנות 
עשויות מבשר [בשר הוא החלק העיקרי]; ארוחות מוכנות 
הכוללות בעיקר בשר ציד; ארוחות מוכנות הכוללות בעיקר 

תחליפי בשר; קציצות המבורגר לא מבושלות; בשר מיובש; בקר 
מיובש (ביף ג'רקי);  בקר; פרוסות בקר;  בקר מוכן;  בקר עשוי 
על האש פרוס ומתובל (בולגוגי); קציצות בשר בלחמניה; בקר 
כבוש; צלי בקר; נזיד בקר; מרק בקר צח; קציץ בקר כבוש 
(קורנדביף); תמצית בטעם צלי בקר; בולגוגי [מנת בקר 
קוריאנית]; מרק בשר חריף [יוקגאג'נג]; חלב [שומן] בקר 
למאכל; שומן בקר; מנה מבושלת המכילה בעיקר בקר 

מעורבב-מוקפץ ורוטב סויה מותסס (סוגלבי); כופתאות [בשר]; 
מילויי פאי מבשר; בשר משומר; נקניקיות משומרות; שימורי 
בשר חזיר; בשר חזיר; נתחי בשר חזיר (פורק לוין); מנת בטן 
חזיר צלויה בגריל (סמגיספל); חטיף עור חזיר מטוגן; שימורי 

בשר חזיר; תמציות בשר; חלקים פנימיים; מוצרי בשר 
מעובדים; בשר מעובד; בשר מוכן; מנות בשר מוכנות; מנות 

מוכנות המכילות בעיקר בשר; ארוחות מוכנות המכילות [בעיקר] 
בייקון; ג'לטין בשר; בשר ציד; נקניקיות מעושנות; בשר קפוא; 
מוצרי בשר קפוא; בשר טחון; שימורי בשר; בשר מבושל 
משומר; מקפאי בשר; בשר לנקניקיות; בשר פרוס; בשר 

משומר; בשר מבושל בבקבוקים; קליפות בייקון; נקניקיות על 
מקל; נקניקיות כבושות; נקניקיות בוטיפרה; נקניק חזיר 

(ברטוורסט); נקניקיות הוט דוג; פודינג שחור [נקניקיות דם]; 
נקניקיות מצופות פירורי לחם; בשר עגל; ציר בשר עגל; 
סטייקים; מח עצם של בעלי חיים למזון; מורטדלה; בייקון; 
פיסות בייקון; בשר טרי; פסטרמה; מעי; צ'וריסו; פרושוטו; 
מוצרי בשר בצורת המבורגר; סלמי; פפרוני; שישקבב; כבד; 
בשר מטוגן; תחליפי בשר; המבורגרים; ירך חזיר; הנכללים 

כולם בסוג 29                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 122531/01/2018



 Owners

Name: Azul Natural Beef S.A.

Address: Maipu 374, Buenos Aires 1006, Argentina

Argentinian 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

Class: 30 סוג: 30

Boxed lunches consisting of rice, with added meat, 
fish or vegetables; Burritos; Calzones; Canapes; 
Chalupas; Chimichanga; Crackers flavoured with 
meat; Crepes; Empanadas; Enchiladas; Fajitas; 
Filled baguettes; Filled bread rolls; Frozen pastry 
stuffed with meat; Frozen pizzas; Hamburgers 
contained in bread rolls; Hot dog sandwiches; Hot 
dogs (prepared); Lasagne; Meat pies; Meat pies 
[prepared]; Mincemeat pies; Pastries consisting of 
vegetables and meat; Pies; Pies containing game; 
Pies containing meat; Pizzas; Pizzas [prepared]; 
Pork pies; Pot pies; Pre-packaged lunches consisting 
primarily of rice, and also including meat, fish or 
vegetables; Quesadillas; Quiches; Ravioli; Rice 
mixed with vegetables and beef [bibimbap]; Risotto; 
Salted tarts; Samosas; Sandwiches; Sandwiches 
containing meat; Sandwiches containing minced 
beef; Sausage rolls; Spaghetti and meatballs; Spring 
rolls; Tacos; Toasted cheese sandwich with ham; 
Toasted sandwiches; Tortilla snacks; Tortillas; Wrap 
[sandwich]; all included in class 30

ארוחות קלות ארוזות בקופסה המורכבות מאורז בתוספת בשר, 
דגים או ירקות; בוריטוס; קלצונה; קאנאפס; צ'לופס [מנה 

מקסיקאית של טורטיה מטוגנת עם מילוי]; צ'ימיצ'נגס [טורטיות 
ממולאות ומטוגנות]; קרקרים בטעם בשר; קרפים; אמפנדס; 
אנצ'ילדס; פאהיטס; בגטים ממולאים; לחמניות ממולאות; 

מאפים קפואים ממולאים בבשר; פיצות קפואות; המבורגרים 
בתוך לחמניות; כריכי הוט דוג; הוט דוג (מוכן); לזניה; פשטידות 
בשר; פשטידות בשר (מוכנות); פשטידות בשר טחון; מאפים 
המכילים ירקות ובשר; פשטידות; פשטידות המכילות בשר ציד; 
פשטידות המכילות בשר; פיצות; פיצות (מוכנות); פשטידות 
בשר חזיר; קדירות פאי; ארוחות צהרים מוכנות וארוזות 
המורכבות בעיקר מאורז וכוללות גם בשר, דגים או ירקות; 

קסדייה; קישים; רביולי; אורז מעורבב בירקות ובקר [ביבימבפ]; 
ריזוטו; טארטים מלוחים; סמוסות; כריכים; כריכים המכילים 
בשר; כריכים המכילים בקר טחון; נקניקיות עם מעטה בצק; 
ספגטי וכדורי בשר; ספרינג רולז; טאקו; כריך קלוי של גבינה 
עם ירך חזיר; כריכים קלויים; חטיפי טורטיה; טורטיות; כריכי 

בצק דק מגולגלים; הנכללים כולם בסוג 30                             
                                                                                    

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 122631/01/2018



PLAX FRESH FX

Trade Mark No. 291901 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 
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: 3 סוג: 3

Dentifrices and mouthwash; all included in Class 3. משחות שיניים ומי פה; הנכללים כולם בסוג 3.                     

ט"ו שבט תשע"ח - 122731/01/2018



T3

Trade Mark No. 291904 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: T3 Micro, Inc.

Address: 228 Main Street, STE 12, Venice, 90291, 
California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric hair straighteners; electric hand-held hair 
styling irons; all included in Class 8.

מיישרי שיער חשמליים; מכשירי סלסול עיצוב שיער ידניים 
חשמליים; הנכללים כולם בסוג 8.                       

Class: 11 סוג: 11

Electric hair dryers; hair dryer diffusers; shower 
heads; water filters; all included in Class 11.

מייבשי שיער חשמליים; מייבשי שיער דיפיוזר; ראשי מקלחת; 
סנני מים; הנכללים כולם בסוג 11.                           

Class: 21 סוג: 21

Electrically-heated hair brushes; hair brushes; hair 
combs; all included in Class 21.

מברשות שיער עם חימום חשמלי; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; הנכללים כולם בסוג 21.                   

Class: 26 סוג: 26

Electric hair rollers; all included in Class 26. מתלתלי שיער חשמליים; הנכללים כולם בסוג 26.             

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

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

U.S.A., 06/02/2017, No. 87/326,028 ארה"ב, 06/02/2017, מספר 87/326,028

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 26 סוג: 26

ט"ו שבט תשע"ח - 122831/01/2018



Trade Mark No. 291905 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric hair straighteners; electric hand-held hair 
styling irons; all included in Class 8.

מיישרי שיער חשמליים; מכשירי סלסול עיצוב שיער ידניים 
חשמליים; הנכללים כולם בסוג 8.                       

Class: 11 סוג: 11

Electric hair dryers; hair dryer diffusers; shower 
heads; water filters; all included in Class 11.

מייבשי שיער חשמליים; מייבשי שיער דיפיוזר; ראשי מקלחת; 
סנני מים; הנכללים כולם בסוג 11.                           

Class: 21 סוג: 21

Electrically-heated hair brushes; hair brushes; hair 
combs; all included in Class 21.

מברשות שיער עם חימום חשמלי; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; הנכללים כולם בסוג 21.                   

Class: 26 סוג: 26

Electric hair rollers; all included in Class 26. מתלתלי שיער חשמליים; הנכללים כולם בסוג 26.             

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

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

U.S.A., 06/02/2017, No. 87/326,039 ארה"ב, 06/02/2017, מספר 87/326,039

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 26 סוג: 26

ט"ו שבט תשע"ח - 122931/01/2018



 Owners

Name: T3 Micro, Inc.

Address: 228 Main Street, STE 12, Venice, 90291, 
California, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 123031/01/2018



Trade Mark No. 291907 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SSANGYONG MOTOR COMPANY

Address: 455-12 (Chilgoe-dong), Dongsak-ro, 
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Sport utility vehicles; passenger cars; vans; pick-ups; 
multi-purpose vehicles; buses; trailers; tractors; 
trucks; racing motor cars; vehicle wheels; 
motorcycles; structural parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; all included in class 12.             

כלי רכב שימושיים ספורטיביים; מכוניות נוסעים; מכוניות 
מסחריות;  טנדרים; כלי רכב למטרות רבות; אוטובוסים; קרונות 
נגררים; טרקטורים; משאיות; מכוניות מרוץ מנועיות; גלגלי כלי 
רכב; אופנועים; חלקים ומתאמים מבניים עבור כל המוצרים 

הנזכרים לעיל;  הנכללים כולם בסוג 12.

ט"ו שבט תשע"ח - 123131/01/2018



Trade Mark No. 291910 מספר סימן

Application Date 12/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: coffeetality LTD שם: קופיטליטי בע"מ

Address: 23, yohanan hasandlar street, Tel Aviv - Yafo, 
Israel

כתובת : יוחנן הסנדלר 23, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffee places, restaurants, self-service restaurants, 
services for providing food and drink; all included in 
class 43.

בתי קפה, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, שירותים להספקת 
מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                                   

                                

ט"ו שבט תשע"ח - 123231/01/2018



Trade Mark No. 291920 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zvia Dropiyvski שם: צביה דרופיבסקי

Address: D. R Menashe, Ma'anit, 37855, Israel, Israel כתובת : דואר נע מנשה, מענית, 37855, 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.                     

                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 123331/01/2018



BULLDOG

Trade Mark No. 291923 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bulldog Skincare Holdings Limited

Address: 26 Red Lion Square, London, WC1R 4AG, 
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: 3 סוג: 3

Toiletries; body deodorant, anti-perspirants, shower 
gel; body wash, facial cleanser, facial scrub; facial 
wash, hand wash, soaps; skincare preparations; 
body moist spray; spot sticks; moisturisers; body 
lotion, body moisturiser, facial moisturiser; shaving 
gel, shaving oil, shaving cream, shaving foam, 
shaving spritz, shaving soap, shaving stones; after-
shave; after-shave gel, after-shave balm; hair 
removal preparations and creams, depilatory 
preparations, depilatory wax; hair care preparations; 
shampoo, conditioner, hair gel, hair wax, hair spritz, 
hairspray; perfumery; eau de toilette; essential oils; 
cosmetics; dentifrices; lip balm; moustache wax; 
cosmetic kits; sunscreen preparations.         

תמרוקים; תכשירי אל-ריח לגוף, תכשירים נגד הזעה 
(תמרוקים), ג'לים למקלחת; תרחיצי גוף, תכשירי ניקוי לפנים, 
פילינג לפנים;  תכשיר שטיפה לפנים, תכשיר שטיפה לידיים, 
סבונים; תכשירים לטיפול בעור; תרסיס לחות לגוף; מקל 
קוסמטי להסתרת כתמים; תכשירי לחות; קרם גוף, תכשיר 

לחות לגוף, תכשיר לחות לפנים; ג'ל לגילוח, שמן לגילוח, קרם 
לגילוח, קצף לגילוח, תרסיס לגילוח, סבון לגילוח, אבן עוצרת 
דימום לגילוח, ,תכשירים לאחר גילוח; ג'ל לאחר גילוח, משחה 
לאחר גילוח, תכשירים וקרמים להסרת שיער, חומרים להסרת 
שיער, שעווה להסרת שיער; תכשירים לטיפוח השיער; שמפו, 
מרכך, ג'ל לשיער, שעווה לשיער, תרסיס לשיער, ספריי לשיער; 

פרפומריה; מי בושם; שמנים אתריים; קוסמטיקה; משחת 
שיניים; משחת שפתיים; שעווה לשפם; ערכות קוסמטיות; 

תכשירים להגנה מהשמש.

ט"ו שבט תשע"ח - 123431/01/2018



Trade Mark No. 291924 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Trucknet Enterprises LTD שם: טראקנט אנטרפרייז בע"מ

Address: Park Amtal 2, Elat, 88000, Israel כתובת : פארק אמטל 2, אילת, 88000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely electronic 
transmission of data, messages and information 
between and among computers, mobile and 
handheld devices and wired and wireless 
communication devices; telecommunication services, 
namely, enabling users to transmit messages, 
comments, content, information and other user-
generated content via a global computer network and 
other computer and communications networks; 
providing online communications links which transfer 
users to other websites; providing online forums and 
electronic bulletin boards for users to post, search, 
share and comment; providing access to computer, 
electronic and online databases; providing access to 
energy and air pollution databases; audio, text, video 
and multimedia broadcasting services over computer 
and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying and electronically 
transmitting data; providing access to computer 
databases in the fields of energy and air pollution; 
providing access to computer databases in the field 
of social and professional networking; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת, דהיינו העברה אלקטרונית של נתונים, 
הודעות ומידע בין ועם מחשבים, התקנים ניידים ונישאים ביד 
והתקני תקשורת חוטית ואל חוטית; שירותי תקשורת, דהיינו, 
מאפשר למשתמשים להעביר הודעות, הערות, תוכן, מידע 
ותוכן אחר המיוצר על ידי המשתמש באמצעות רשת מחשב 
גלובלית ורשתות מחשב ותקשורת אחרות; אספקת קישורי 
תקשורת מקוונים המעבירים משתמשים לאתרים אחרים; 
אספקת פורומים מקוונים ולוחות מודעות אלקטרונים 

למשתמשים לפרסום, חיפוש, שיתוף ומתן הערות; אספקת 
גישה למחשב, מאגרי נתונים אלקטרוניים ומקוונים; אספקת 
גישה למסדי נתונים בתחום האנרגיה וזיהום אויר; שירותי 

שידור אודיו, טקסט, וידאו ומולטימדיה באמצעות מחשב ורשת 
תקשורת אלקטרונית, דהיינו העלאה, פרסם, הצגה והעברה 
אלקטרונית של נתונים; אספקת גישה למאגר נתוני מחשב 
בתחומי האנרגיה וזיהום אויר; אספקת גישה למאגר נתוני 
מחשב בתחום יצירת קשרים חברתיים ומקצועיים; הנכללים 

כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 123531/01/2018



Trade Mark No. 291928 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: idan cohen שם: עידן כהן

Address: HERZIL 15, Netanya, 4240008, ISRAEL, Israel כתובת : הרצל 15, ת.ד. 2104, נתניה, 4240008, 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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 123631/01/2018



Trade Mark No. 291935 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zion Oil & Gas, Inc.

Address: 12655 North Central Expressway, Ste.1000, 
Dallas, Texas, 75243, 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: 37 סוג: 37

Drilling and pumping of oil; Drilling for crude oil; 
Drilling of deep oil or gas wells; Drilling of oil wells; 
Extraction of natural gas; Extraction of oil; Extraction 
of oil and gas; Oil and gas drilling; Oil pumping; Oil 
pumping and extraction; Oil well casing, tubing, and 
drill pipe installation; Oil well drilling.

קידוח ושאיבה של נפט; קידוח עבור נפט גולמי; קידוח של 
בארות נפט או גז עמוקים; קידוח של בארות נפט; מיצוי של גז 
טבעי; מיצוי של נפט; מיצוי של נפט וגז; קידוח נפט וגז; שאיבת 
נפט; שאיבת ומיצוי נפט; התקנת חיפוי, צנרת וצינור קידוח 

בבאר נפט; קידוח באר נפט.                                               
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Exploration and searching of oil and gas; Oil and gas 
well drilling services, namely, providing 
measurements and downhole telemetry while drilling.

חקירה וחיפוש של נפט וגז; שירותי קידוח בארות נפט וגז, 
דהיינו, אספקת מדידות וטלמטריה מתחתית הבור בזמן 

הקידוח.                                                                         
        

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

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

U.S.A., 18/08/2016, No. 87/142,840 ארה"ב, 18/08/2016, מספר 87/142,840

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 123731/01/2018



Trade Mark No. 291940 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: JIANGYIN COMAT METAL PRODUCTS CO., 
LTD 

Address: Industrial Clusters (Huannan Road), Huashi, 
Jiangyin, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: Haekaliptus 5 St., Flat No.4, Yokneam Elit, 
2064302, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' האקליפטוס 5, דירה מס' 4, יקנעם עלית, 
2064302, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Laths of metal;  Sheets and plates of metal;  
aluminium foil; Ceilings of metal; Door panels of 
metal; Wainscotting of metal; Building boards of 
metal; all included in class 6.

פסי מתכת; לוחות ומשטחי מתכת, רדיד אלומיניום; תקרת 
אלומיניום; לוחות דלת של מתכת; ציפוי פנלים במתכת; לוחות 
בניה של מתכת; הנכללים כולם בסוג 6.                               

                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 123831/01/2018



MIDU

Trade Mark No. 291946 מספר סימן

Application Date 15/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Intel Corporation

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California, 95052-8119, 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

Downloadable computer software applications for 
personal time management, task management, 
scheduling and personal assistant functions used 
with smart phones,tablets, wearable computers, 
mobile devices and laptop computers.

אפליקציות תוכנות מחשב הניתנות להורדה לניהול זמנים אישי, 
ניהול משימות, תיאום זמנים ופונקציות עוזר אישי לשימוש עם 
טלפונים חכמים, מחשבי לוח, מחשבים לבישים, מכשירים 

ניידים ומחשבים 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)

U.S.A., 18/08/2016, No. 87/143,507 ארה"ב, 18/08/2016, מספר 87/143,507

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 123931/01/2018



KAYTERIX

Trade Mark No. 291949 מספר סימן

Application Date 15/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Address: 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New 
York, 10591, U.S.A.

(a New York 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pain.

תכשירים רפואיים לטיפול בכאב.                                         
            

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

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

U.S.A., 22/08/2016, No. 87/145,997 ארה"ב, 22/08/2016, מספר 87/145,997

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 124031/01/2018



Trade Mark No. 291951 מספר סימן

Application Date 15/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reshet Hashnitzelia Ltd. שם: רשת השניצליה בע"מ

Address: 5 Hazayit St., Bnei Dror, Israel כתובת : רח' הזית 5, בני דרור, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Manor Tamary Adv,

Address: 76 Ibn Gavirol, Tel Aviv, 6416204, Israel

שם: מנור תמרי, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 76, תל אביב, 6416204, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה הנכללים כולם בסוג 43.           
                      

ט"ו שבט תשע"ח - 124131/01/2018



SOLARWINDS

Trade Mark No. 291958 מספר סימן

Application Date 16/02/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for administration, monitoring, 
and management of information technology (IT), 
information technology (IT) infrastructure, networks, 
systems, computer devices, servers, applications, 
information technology (IT) security, information 
technology (IT) help desk and technology support 
services, data, websites, and software; computer 
software for accessing, modifying, and controlling 
information technology (IT), information technology 
(IT) infrastructure, networks, systems, computer 
devices, servers, applications, information technology 
(IT) security, information technology (IT) help desk 
and technology support services, data, websites, and 
software; computer software for remotely accessing, 
modifying, and controlling information technology 
(IT), information technology (IT) infrastructure, 
networks, systems, computer devices, servers, 
applications, information technology (IT) security, 
information technology (IT) help desk and technology 
support services, data, websites, and software; 
computer software for providing information 
technology (IT) help desk and technology support 
services; computer software for administration, 
monitoring, and management of email; anti-virus 
computer software; computer software for data 
backup, recovery, restoration, and synchronization; 
computer software for the automation of 
administration, monitoring, and management of 
information technology (IT), information technology 
(IT) infrastructure, networks, systems, computer 
devices, systems, servers, applications, data, 
websites, and software; computer software for the 
administration, monitoring, management, 
assessment and quantification of security and data 
breach vulnerability risks; computer software for the 
remote deployment of software.

תוכנת מחשב לאדמיניסטרציה, ניטור, וניהול של טכנולוגית 
מידע (איי.טי.), תשתית טכנולוגית מידע (איי.טי.), רשתות, 

מערכות, התקני מחשב, שרתים, יישומים, אבטחת טכנולוגית 
מידע (איי.טי.), שירותי מרכז תמיכה ותמיכה טכנולוגית של 
טכנולגית מידע (איי.טי.), נתונים, אתרי אינטרנט, ותוכנה; 
תוכנת מחשב לגישה, התאמה, ושליטה בטכנולוגית מידע 

(איי.טי.), תשתית טכנולוגית מידע (איי.טי.), רשתות, מערכות, 
התקני מחשב, שרתים, יישומים, אבטחת טכנולוגית מידע 

(איי.טי.), שירותי מרכז תמיכה ותמיכה טכנולוגית של טכנולגית 
מידע (איי.טי.), נתונים, אתרי אינטרנט, ותוכנה; תוכנת מחשב 
לגישה, התאמה, ושליטה מרחוק בטכנולוגית מידע (איי.טי.), 
תשתית טכנולוגית מידע (איי.טי.), רשתות, מערכות, התקני 
מחשב, שרתים, יישומים, אבטחת טכנולוגית מידע (איי.טי.), 
שירותי מרכז תמיכה ותמיכה טכנולוגית של טכנולגית מידע 
(איי.טי.), נתונים, אתרי אינטרנט, ותוכנה; תוכנת מחשב 

לאספקת שירותי מרכז תמיכה ותמיכה טכנולוגית של טכנולגית 
מידע (איי.טי.); תוכנת מחשב לאדמיניסטרציה, ניטור, וניהול 
של דואר אלקטרוני; תוכנת מחשב אנטי-וירוס; תוכנת מחשב 
לגיבוי, השבה, שחזור, וסנכרון של נתונים; תוכנת מחשב עבור 
האוטומציה של אדמיניסטרציה, ניטור, וניהול של טכנולוגית 
מידע (איי.טי.),  תשתית טכנולוגית מידע (איי.טי.), רשתות, 
מערכות, התקני מחשב, מערכות, שרתים, יישומים, נתונים, 
אתרי אינטרנט, ותוכנה; תוכנת מחשב עבור האדמיניסטרציה, 
ניטור, ניהול, הערכה וכימות של סיכוני פגיעות אבטחה ופריצת 
מידע; תוכנת מחשב לפריסה מרחוק של תוכנה.                     
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Class: 42 סוג: 42

Providing non-downloadable computer software for 
administration, monitoring, and management of 
information technology (IT), information technology 
(IT) infrastructure, networks, systems, computer 
devices, servers, applications, information technology 
(IT) security, information technology (IT) help desk 
and technology support services, data, websites, and 
software; providing non-downloadable computer 
software for accessing, modifying, and controlling 
information technology (IT), information technology 
(IT) infrastructure, networks, systems, computer 
devices, servers, applications, information technology 
(IT) security, information technology (IT) help desk 
and technology support services, data, websites, and 
software; providing non-downloadable computer 
software for remotely accessing, modifying, and 
controlling information technology (IT), information 
technology (IT) infrastructure, networks, systems, 
computer devices, servers, applications, information 
technology (IT) security, information technology (IT) 
help desk and technology support services, data, 
websites, and software; providing non-downloadable 
computer software for information technology (IT) 
help desk and technology support services; providing 
non-downloadable computer software for 
administration, monitoring, and management of 
email; providing non-downloadable anti-virus 
computer software; providing non-downloadable 
computer software for data backup, recovery, 
restoration, and synchronization; providing technical 
support services, namely, troubleshooting in the 
nature of diagnosing computer hardware and 
software problems; providing information technology 
service management and information technology 
operations management for others; application 
service provider in the field of information technology 
to host computer application software for the purpose 
of administration, monitoring, and management of 
information technology (IT), information technology 
(IT) infrastructure, networks, systems, computer 
devices, servers, applications, data, websites, and 
software; debugging, maintenance, and updating of 
software for others; providing non-downloadable 
computer software for the automation of 
administration, monitoring, and management of 
information technology (IT), information technology 
(IT) infrastructure, networks, systems, computer 
devices, servers, applications, data, websites, and 
software; providing non-downloadable computer 
software for the administration, monitoring, 
management, assessment and quantification of 
security and data breach vulnerability risks; providing 
non-downloadable computer software for the remote 
deployment of software.

אספקת תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה לאדמיניסטרציה, 
ניטור, וניהול של טכנולוגית מידע (איי.טי.), תשתית טכנולוגית 
מידע (איי.טי.), רשתות, מערכות, התקני מחשב, שרתים, 
יישומים, אבטחת טכנולוגית מידע (איי.טי.), שירותי מרכז 

תמיכה ותמיכה טכנולוגית של טכנולגית מידע (איי.טי.), נתונים, 
אתרי אינטרנט, ותוכנה; אספקת תוכנת מחשב שאינה ניתנת 
להורדה לגישה, התאמה, ושליטה בטכנולוגית מידע (איי.טי.), 
תשתית טכנולוגית מידע (איי.טי.), רשתות, מערכות, התקני 
מחשב, שרתים, יישומים, אבטחת טכנולוגית מידע (איי.טי.), 
שירותי מרכז תמיכה ותמיכה טכנולוגית של טכנולגית מידע 
(איי.טי.), נתונים, אתרי אינטרנט, ותוכנה; אספקת תוכנת 

מחשב שאינה ניתנת להורדה לגישה, התאמה, ושליטה מרחוק 
בטכנולוגית מידע (איי.טי.), תשתית טכנולוגית מידע (איי.טי.), 
רשתות, מערכות, התקני מחשב, שרתים, יישומים, אבטחת 
טכנולוגית מידע (איי.טי.), שירותי מרכז תמיכה ותמיכה 

טכנולוגית של טכנולגית מידע (איי.טי.), נתונים, אתרי אינטרנט, 
ותוכנה; אספקת תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה לשירותי 
מרכז תמיכה ותמיכה טכנולוגית של טכנולגית מידע (איי.טי.); 
אספקת תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה לאדמיניסטרציה, 

ניטור, וניהול של דואר אלקטרוני; אספקת תוכנת מחשב 
אנטי-וירוס שאינה ניתנת להורדה; אספקת תוכנת מחשב 
שאינה ניתנת להורדה לגיבוי, השבה, שחזור, וסנכרון של 
נתונים; אספקת שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון בעיות 
באופי של אבחון בעיות תוכנת וחומרת מחשב; אספקת ניהול 
שירות טכנולוגית מידע וניהול תפעול טכנולוגית מידע עבור 
אחרים; ספק שירות יישום בתחום של טכנולוגית מידע לארח 
תוכנת יישום מחשב למטרה של אדמיניסטרציה, ניטור, וניהול 

של טכנולוגית מידע (איי.טי.), תשתית טכנולוגית מידע 
(איי.טי.), רשתות, מערכות, התקני מחשב, שרתים, יישומים, 
נתונים, אתרי אינטרנט, ותוכנה; ניפוי שגיאות, תחזוקה, ועדכון 
של תוכנה עבור אחרים; אספקת תוכנת מחשב שאינה ניתנת 
להורדה עבור האוטומציה של אדמיניסטרציה, ניטור, וניהול של 
טכנולוגית מידע (איי.טי.), תשתית טכנולוגית מידע (איי.טי.), 
רשתות, מערכות, התקני מחשב, שרתים, יישומים, נתונים, 

אתרי אינטרנט, ותוכנה; אספקת תוכנת מחשב עבור 
האדמיניסטרציה, ניטור, ניהול, הערכה וכימות של סיכוני 

פגיעות אבטחה ופריצת מידע; אספקת תוכנת מחשב שאינה 
ניתנת להורדה לפריסה מרחוק של תוכנה.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

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

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

U.S.A., 22/08/2016, No. 87/146,347 ארה"ב, 22/08/2016, מספר 87/146,347

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 124331/01/2018



 Owners

Name: SolarWinds Worldwide, LLC

Address: 7171 Southwest Parkway, Building 400, Austin, 
Texas 78735, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 124431/01/2018



Trade Mark No. 291960 מספר סימן

Application Date 16/02/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and green

הסימן מוגבל לצבעים אדום, לבן וירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: B and H soft drinks Ltd. שם: בי אנד אייץ משקאות קלים בע"מ

Address: Hamadpisim 10, Jerusalem, Atarot, Israel כתובת : המדפיסים 10, ירושלים, עטרות, 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: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 124531/01/2018



Trade Mark No. 291967 מספר סימן

Application Date 16/02/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, Light Blue and White.

הסימן מוגבל לצבעים שחור כחול בהיר (תכלת) ולבן הנראים 
בסימן.

 Owners

Name:  The Coca-Cola Company

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

All goods in class 32.           .32 כל הסחורות הנכללות בסוג

ט"ו שבט תשע"ח - 124631/01/2018



Trade Mark No. 291968 מספר סימן

Application Date 16/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: JT International SA

Address: 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva, 
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: 34 סוג: 34

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles 
included in Class 34; cigarette papers, cigarette 
tubes and matches.; all included in class 34

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק לעישון, טבק מקטרת, 
טבק לגלגול ידני, טבק ללעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות, 
סיגריות אלקטרוניות, סיגרים, סיגרילות; חומרי הרחה; פריטי 
עישון הנכללים בסוג 34; נייר סיגריות, שפופרות סיגריות, 

מציתים; הנכללים כולם בסוג 34                                         
                                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 124731/01/2018



Trade Mark No. 291972 מספר סימן

Application Date 16/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Smart communication and telecommunication 
services, namely, data transmission and receiving via 
real time telecommunication networks and telephone 
lines; Electronic exchange of voice, data, audio, 
video, text and graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; Instant messaging 
services; Mobile phone and smartphone 
communication services ; Telecommunication 
services; Voice over internet protocol or via Bezeq 
telecommunication infrastructure (VOIP); voice, data, 
audio, video, text and graphics Teleconferencing 
services; Video teleconferencing; Web messaging; 
Peer-to-peer photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content among 
users; recording and saving of voice and video 
communication, Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of data, messages, 
graphics, images, audio, video and information; 
Providing online chat services, instant messaging 
services; Audio, text and video broadcasting services 
over computer or other communication networks; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה חכמים, שהם, שירותי שידור 
וקליטה באמצעות רשתות תקשורת וקווי טלפון בזמן אמת; 
החלפה אלקטרונית של קול, נתונים, אודיו, וידאו, טקסט 

וגרפיקה נגישים באמצעות רשתות מחשב ותקשורת; שירותי 
הודעות מידיות; שירותי תקשורת בטלפונים ניידים וטלפונים 
חכמים; שירותי תקשורת; שירותי קול על גבי פרוטוקול 

אינטרנט או על גבי תשתית הטלפוניה של בזק (וי. או. איי. פי); 
שיחות קול נתונים, אודיו, וידאו, טקסט וגרפיקה ועידה; שירותי 
שיחות ועידה; שיחות וידאו ועידה; הודעות אינטרנט; שירותי 
שיתוף תמונות ושיתוף וידאו עמית לעמית, שהם, שידור 

אלקטרוני של קבצי תמונה דיגיטליים, קטעי וידאו ותוכן אור-קולי 
בקרב משתמשים; הקלטת שיחות וידאו ושיחות קוליות 

ושמירתם, שירותי תקשורת, שהם, שידור אלקטרוני של נתונים, 
הודעות, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו ומידע; אספקת שירותי 
צ'אט מקוונים, שירותי הודעות מידיות; שירותי שידור אודיו, 
טקסט ווידאו על גבי מחשב או רשתות תקשורת אחרות; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 124831/01/2018



Trade Mark No. 291976 מספר סימן

Application Date 21/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330664 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ISOLTEMA S.P.A.

Address: via Perticari 6/8, I-47035 GAMBETTOLA, Italy

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic), asphalt, pitch and 
bitumen; bituminous products for building, bituminous 
coatings for roofing.

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

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

San Marino, 10/05/2016, No. SM-M-201600100 SM-M-201600100 סן מרינו, 10/05/2016, מספר

Class: 19 סוג: 19

ט"ו שבט תשע"ח - 124931/01/2018



Trade Mark No. 291978 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330699 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of a stylized word "ORVIBO" 
and a device.

 Owners

Name: Shenzhen Orvibo Electronic Co., Ltd.

Address: 7/F, Building A7, Nanshan Zhiyuan, No. 1001 
Xue Yuan Avenue,Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; transmitters of 
electronic signals; network communication 
equipment; light dimmers [regulators], electric; 
switches, electric; home used remote controller; 
transducer; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; time switches, automatic; 
alarms.

ט"ו שבט תשע"ח - 125031/01/2018



Trade Mark No. 291979 מספר סימן

Application Date 19/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330712 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Color is not claimed as a feature of the mark; the 
mark consists of a stylized "X" with a globe design in 
the center and the word "GAMES" below the "X" 
design.

 Owners

Name: ESPN, Inc.

Address: ESPN Plaza, Bristol CT 06010, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Coin-operated video games.

ט"ו שבט תשע"ח - 125131/01/2018



Trade Mark No. 291981 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: trinamiX GmbH

Address: Industriestraße 35, 67063 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sensors; detectors; photodiodes; photoconductors; 
photoresistors; photovoltaic modules; apparatus and 
instruments for conducting, distribution, transforming, 
accumulating, regulating or controlling of electricity, 
measuring apparatus and instruments; surveying 
apparatus and instruments; optical apparatus and 
instruments; spectroscopical apparatus; 
semiconductors.

Class: 40 סוג: 40

Material processing, namely coating services.

Class: 42 סוג: 42

Technological services, namely technical measuring 
and technical analysis.

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

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

Germany, 28/04/2016, No. 30 2016 012 661 גרמניה, 28/04/2016, מספר 661 012 2016 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 125231/01/2018



Trade Mark No. 291983 מספר סימן

Application Date 01/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330771 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 125331/01/2018



Class: 12 סוג: 12

Vehicles and conveyances, except four-wheeled 
children's pedal cars with chain drive; parts and 
accessories for all aforementioned vehicles and 
conveyances, included in this class; apparatus for 
locomotion by land, air or water; vehicles for use on 
land, except four-wheeled children's pedal cars with 
chain drive; two-wheeled vehicles; non-motorized 
vehicles; non-motorized land vehicles; two-wheeled 
motorized vehicles and motorized three-wheeled 
vehicles; non-motorized two-wheeled vehicles and 
non-motorized three-wheeled vehicles; cycles; 
bicycles; electric bicycles, pedelecs, electric bikes, 
electric vehicles; children's bicycles, tricycles; 
tricycles and three-wheeled vehicles with chain-drive 
or electric drive; trailers for vehicles, especially for 
two-wheeled vehicles; transport vehicles; transport 
bicycles; folding bikes; folding bicycles; collapsible 
bikes; mobility vehicles; mopeds, motorcycles; 
scooters (vehicles); sports bicycles; racing bicycles; 
parts, attachments and spare parts for all the 
aforesaid vehicles, included in this class; parts for 
bicycles and two-wheeled vehicles, included in this 
class; frames for bicycles, cycles; safety seats for 
children, for vehicles; child seats for bicycles; 
pushchairs; children's seats for use in vehicles; golf 
carts; vehicle tyres; tyres for bicycles, cycles; casings 
for pneumatic tires [tyres]; inner tubes and valves for 
vehicle tyres; repair outfits for inner tubes; luggage 
bags, saddlebags, handlebar bags and panniers for 
two-wheelers, motorcycles or bicycles; bags and 
cases specially adapted for vehicles; bags for 
bicycles; baskets adapted for bicycles; bicycle 
transport bags and bicycle transport cases; engines 
and motors for land vehicles and two-wheeled 
vehicles; bicycle engines; electric motors for two-
wheeled vehicles; direction signals for vehicles; anti-
theft devices for vehicles; luggage racks and luggage 
carriers for vehicles; wheeled luggage carriers; 
handling carts; luggage nets for vehicles; luggage 
carriers for cycles; luggage carriers and luggage-
carrying systems for two-wheeled vehicles; luggage 
carriers for attachment to vehicles, in particular 
luggage carriers for attaching to two-wheeled 
vehicles; cargo carriers for vehicles; motorized 
luggage carts; non-motorized, collapsible luggage 
carts; baskets, boxes, luggage boxes or transport 
boxes for attachment to vehicles; saddle bags, seat 
bags, bicycle frame bags, handlebar bags and 
bicycle baskets, all for attachment to bicycles or two-
wheeled vehicles; pumps for inflating tires; pumps for 
inflating vehicle tyres, in particular bicycle tyres; 
pumps for bicycles, cycles; wheels and wheel sets for 
vehicles, in particular two-wheeled vehicles; bicycle 
racks for use on automobiles; repair stands adapted 
for vehicles, in particular for bicycles; bicycle stands; 
repair stands for two-wheeled vehicles, in particular 
bicycles; 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)

ט"ו שבט תשע"ח - 125431/01/2018



 Owners

Name: KETTLER Alu-Rad GmbH

Address: Longericher Straße 2, 50739 Köln, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Germany, 01/12/2015, No. 30 2015 108 535 גרמניה, 01/12/2015, מספר 535 108 2015 30

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 125531/01/2018



Trade Mark No. 291984 מספר סימן

Application Date 16/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330788 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Tudor SA

Address: Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces, namely watches, wristwatches, 
component parts of timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 
chronographs (timepieces), apparatus for timing 
sports events, time measuring and marking 
apparatus and instruments not included in other 
classes; watch bands, dials (clock and watchmaking), 
cases and presentation cases for timepieces and 
jewelry, watch movements and their parts; jewelry; 
precious stones and semi-precious stones; precious 
metals and their alloys.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/07/2016, No. 690858 שוויץ, 15/07/2016, מספר 690858

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 125631/01/2018



Trade Mark No. 291986 מספר סימן

Application Date 10/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330795 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green, yellow and black.

Design of a gator.

 Owners

Name: Deere & Company

Address: One John Deere Place, Moline IL 61265-8098, 
U.S.A.

(USA, Delaware a Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Wheel and track vehicles having their own or remote 
drive having articulated, wheel of track steering and 
their parts, namely for use in agriculture, for use in 
the construction field, for use in forestry, for use in 
terrain, e.g. snow mobiles, material transporters, golf 
vehicles, for use in the maintenance of garden and 
real estate, and for use on streets and/or solid 
surfaces; land vehicles, in particular single or multiple 
track vehicles and their parts driven by motor or by 
the driver e.g. one, two, three or more wheel 
vehicles, in particular bicycles for children, rollers, go-
cars, twin bicycles (bicycle beside bicycle), track 
bikes; wheel vehicles, in particular small tractors, 
multipurpose vehicles and municipal vehicles and 
their parts; wagons, transport trailers, tool carriers; 
engines and transmissions for land vehicles and 
engine driven implements; parts for the said vehicle, 
in particular snow and dirt plows, mowing knives, 
hoods, containers for collecting grass, leaves and 
dirt, sweep rollers, blowers, loaders, cutters, 
mulchers, chassis, frames and superstructure, wagon 
bins, axles, wheels, brakes, clutches, windows, dump 
as well as loading and unloading implements, springs 
for vehicles, intake and exhaust implements, exhaust 
turbochargers for internal combustion engines of 
vehicles, silencers, seats, wipers, steering wheels, 
shock absorbers, signal lights, mud-guards, bumpers, 
instrument panels.

ט"ו שבט תשע"ח - 125731/01/2018



Trade Mark No. 291987 מספר סימן

Application Date 05/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330797 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, black and white.

 Owners

Name: Alessio Lorusso

Address: Via Repubblica Napoletana 1, I-70124 Bari, Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

3d printers; robots for machine tools; machine tools; 
robots; industrial robots; robots [machines]; robots for 
use in industry; transportation robots being robotic 
mechanisms [machines] for use industry; robots for 
use in industry; robotic handling apparatus; industrial 
robots for use in manufacture; robotic apparatus for 
handling materials.

ט"ו שבט תשע"ח - 125831/01/2018



Trade Mark No. 291989 מספר סימן

Application Date 29/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330811 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the text "lulus" appearing in 
lowercase, cursive font.

 Owners

Name: Lulu's Fashion Lounge, Inc.

Address: 195 Humboldt Ave., Chico CA 95928, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, dresses, tops, sweaters, vests, 
jackets, skirts, pants, jeans, shorts, leggings, tights, 
socks, overalls, swimwear, rompers, jumpsuits, 
lingerie, and bodysuits; headwear, namely, hats; 
footwear, namely, shoes, boots, flip flops, and 
sandals.

Class: 35 סוג: 35

Computerized on-line ordering featuring general 
merchandise and general consumer goods; 
computerized on-line ordering services in the field of 
clothing, shoes, jewelry and hair, clothing, handbag, 
and eyewear accessories; computerized on-line retail 
store services in the field of clothing, shoes, jewelry 
and hair, clothing, handbag, and eyewear 
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)

U.S.A., 30/03/2016, No. 86957983 ארה"ב, 30/03/2016, מספר 86957983

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 125931/01/2018



Trade Mark No. 291990 מספר סימן

Application Date 26/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330821 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, glasses (optical); spectacle frames; 
spectacle lenses; spectacle cases; cords for 
spectacles; electronic advertising displays.

Class: 35 סוג: 35

Advertising and commercial services related to 
sunglasses, spectacle frames, spectacle lenses, 
spectacle cases and cords for spectacles; 
preparation and distribution of advertising material; 
brand creation 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)

Hungary, 19/01/2016, No. M16 00142 M16 00142 הונגריה, 19/01/2016, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 126031/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, yellow and beige.

 Owners

Name: EINAR GROUP KFT.

Address: Virágos Sétány 119, H-2094 Nagykovácsi, 
Hungary

(Limited liability partnership)

ט"ו שבט תשע"ח - 126131/01/2018



Trade Mark No. 291991 מספר סימן

Application Date 26/01/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330822 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EINAR GROUP KFT.

Address: Virágos Sétány 119, H-2094 Nagykovácsi, 
Hungary

(Limited liability partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, glasses (optical); spectacle frames; 
spectacle lenses; spectacle cases; cords for 
spectacles; electronic advertising displays.

Class: 35 סוג: 35

Advertising and commercial services related to 
sunglasses, spectacle frames; spectacle lenses; 
spectacle cases and cords for spectacles; 
preparation and distribution of advertising material; 
brand creation 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)

Hungary, 19/01/2016, No. M16 00143 M16 00143 הונגריה, 19/01/2016, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 126231/01/2018



Trade Mark No. 291995 מספר סימן

Application Date 17/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330845 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; scientific, photographic, cinematographic, 
optical, and teaching apparatus and instruments, 
namely, hardware and software for use in enabling 
computers, handheld consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide virtual 
world experiences; apparatus for recording and other 
digital recording media, namely, audio recorders and 
video recorders; data processing apparatus; 
computer central processing units; computer 
software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software 
and display screens for connection to computers, 
tablet computers, mobile devices, and mobile phones 
in order to enable virtual world experiences; goggles 
for enabling virtual world experiences; 2-dimensional 
and 3-dimensional head-mounted video displays; 
human computer interface hardware, namely, 
headsets, remote control units, and wearable 
peripherals for connecting with computers and 
portable computers; human computer interface 
software for interacting with and transferring and 
receiving audio-visual content, documents, files, and 
data in the field of business and entertainment; 
computer hardware; video display hardware, video 
display software; near-eye display optics; virtual 
reality game software.

ט"ו שבט תשע"ח - 126331/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment 
publications, namely, books, newspapers, 
photographs, magazines and periodicals in the fields 
of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
printed educational publications, namely, books, 
magazines, periodicals and teaching materials in the 
fields of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
children's interactive educational books.

Class: 28 סוג: 28

Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing video games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games; 
electronic educational game machines for children; 
electronic games for the teaching of children.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports 
programming, major motion pictures, streaming 
audiovisual and multimedia content and educational 
programming; on-line advertising and marketing 
services; advertising and promotional services; 
Internet advertising services; digital advertising 
services; advertising and marketing; on-line 
advertising on a computer network.

ט"ו שבט תשע"ח - 126431/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning consumer product reviews, 
consumer product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; computer services, namely, 
providing on-line forums for electronic transmission of 
messages among computer users concerning 
product reviews and product purchasing information; 
computer services, namely, computer aided 
transmission of text, static images, video and sound 
through a portable electronic device; streaming of 
television shows via a global computer network; web 
media services, namely, streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to movies, television shows, 
music, magazines, books, audiobooks, and games; 
providing on-line publications featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of 
books, magazines, brochures, pamphlets, 
newspapers, articles, manuals, newsletters, journals, 
workbooks, periodicals, and catalogs in the field of 
entertainment, accessible via a website; providing 
on-line publications, via a website, featuring non-
downloadable series of fiction books and series of 
fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable musical performances and 
musical videos, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; news reporting services featuring 
news and information in the field of entertainment 
relating to movies, television shows, music, 
magazines, books, audiobooks, entertainment based 
computer applications, games, entertainment based 
cloud computing, and entertainment information on 
the Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of fiction and non-fiction 
books and movies, television shows, music, 
magazines, audiobooks, and games; rental of 
electronic books, films, movies, and pre-recorded 
videos that may be downloaded from a global 
computer network; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; publication of blogs on the Internet 
and provision of gaming and educational information 
in the field of technology for delivering virtual world 
experiences, such services accessible via a website; 
providing internally created instructional and 
educational information, accessible via a website, 
about virtual world experience games that are 
delivered by software and hardware technologies.

ט"ו שבט תשע"ח - 126531/01/2018



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; 
computer services, namely, computer aided graphic 
design; computer services, namely, providing 
information in the fields of technology and software 
development via a global computer network; 
computer technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer services, namely, computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for business, namely, software for 
connecting doctors with medical patients and 
providing medical information to doctors.

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

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

U.S.A., 03/03/2016, No. 86928017 ארה"ב, 03/03/2016, מספר 86928017

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 126631/01/2018



 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 7500 W Sunrise Blvd, Plantation FL 33322, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 126731/01/2018



Trade Mark No. 291996 מספר סימן

Application Date 18/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330846 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable computer hardware; computer software for 
recording, storing, transmitting, receiving, displaying 
and analyzing data from wearable computer 
hardware; scientific, photographic, cinematographic, 
optical, and teaching apparatus and instruments, 
namely, hardware and software for use in enabling 
computers, handheld consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones to provide virtual 
world experiences; apparatus for recording and other 
digital recording media, namely, audio recorders and 
video recorders; data processing apparatus; 
computer central processing units; computer 
software programs for transmitting, receiving, 
downloading, sharing, displaying, and interacting with 
audiovisual content, documents, files and data in the 
field of business and entertainment; wearable 
computing devices comprised primarily of software 
and display screens for connection to computers, 
tablet computers, mobile devices, and mobile phones 
in order to enable virtual world experiences; goggles 
for enabling virtual world experiences; 2-dimensional 
and 3-dimensional head-mounted video displays; 
human computer interface hardware, namely, 
headsets, remote control units, and wearable 
peripherals for connecting with computers and 
portable computers; human computer interface 
software for interacting with and transferring and 
receiving audio-visual content, documents, files, and 
data in the field of business and entertainment; 
computer hardware; video display hardware, video 
display software; near-eye display optics; virtual 
reality game software.

ט"ו שבט תשע"ח - 126831/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Comic books enhanced with specialized covers and 
content; graphic novels enhanced with specialized 
covers and content; printed entertainment 
publications, namely, books, newspapers, 
photographs, magazines and periodicals in the fields 
of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
printed educational publications, namely, books, 
magazines, periodicals and teaching materials in the 
fields of virtual reality, augmented reality, computer 
hardware and software, technology, current events, 
medicine, culture, pop culture, music, concerts, food, 
style, apparel, toys, home office products, news, 
entertainment, education, cultural events, lifestyle 
and sports, and blogs about information relating to 
technology for delivering virtual world experience; 
children's interactive educational books.

Class: 28 סוג: 28

Virtual reality headsets adapted for use in playing 
video games; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing video games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held units for playing electronic games; 
electronic educational game machines for children; 
electronic games for the teaching of children.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring downloadable 
applications and entertainment, namely, recorded 
musical performances, live musical performances, 
recorded sports programming, live sports 
programming, major motion pictures, streaming 
audiovisual and multimedia content and educational 
programming; on-line advertising and marketing 
services; advertising and promotional services; 
Internet advertising services; digital advertising 
services; advertising and marketing; on-line 
advertising on a computer network.

ט"ו שבט תשע"ח - 126931/01/2018



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing on-line 
facilities for real-time interaction with other computer 
users concerning consumer product reviews, 
consumer product ratings, and consumer product 
recommendations; computer services, namely, 
providing on-line facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of 
general interest; computer services, namely, 
providing on-line forums for electronic transmission of 
messages among computer users concerning 
product reviews and product purchasing information; 
computer services, namely, computer aided 
transmission of text, static images, video and sound 
through a portable electronic device; streaming of 
television shows via a global computer network; web 
media services, namely, streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to movies, television shows, 
music, magazines, books, audiobooks, and games; 
providing on-line publications featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of 
books, magazines, brochures, pamphlets, 
newspapers, articles, manuals, newsletters, journals, 
workbooks, periodicals, and catalogs in the field of 
entertainment, accessible via a website; providing 
on-line publications, via a website, featuring non-
downloadable series of fiction books and series of 
fiction audiobooks; providing on-line non-
downloadable general feature magazines; 
entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable musical performances and 
musical videos, accessible via a website; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; news reporting services featuring 
news and information in the field of entertainment 
relating to movies, television shows, music, 
magazines, books, audiobooks, entertainment based 
computer applications, games, entertainment based 
cloud computing, and entertainment information on 
the Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line reviews of fiction and non-fiction 
books and movies, television shows, music, 
magazines, audiobooks, and games; rental of 
electronic books, films, movies, and pre-recorded 
videos that may be downloaded from a global 
computer network; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; publication of blogs on the Internet 
and provision of gaming and educational information 
in the field of technology for delivering virtual world 
experiences, such services accessible via a website; 
providing internally created instructional and 
educational information, accessible via a website, 
about virtual world experience games that are 
delivered by software and hardware technologies.

ט"ו שבט תשע"ח - 127031/01/2018



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, database design and 
development; providing temporary use of non-
downloadable computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, displaying, 
interacting with and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; 
computer services, namely, computer aided graphic 
design; computer services, namely, providing 
information in the fields of technology and software 
development via a global computer network; 
computer technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer services, 
namely, cloud hosting provider services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer services, namely, computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile, 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for business, namely, software for 
connecting doctors with medical patients and 
providing medical information to doctors.

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

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

U.S.A., 27/06/2016, No. 87085191 ארה"ב, 27/06/2016, מספר 87085191

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 127131/01/2018



 Owners

Name: Magic Leap, Inc.

Address: 7500 W Sunrise Blvd, Plantation FL 33322, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 127231/01/2018



Trade Mark No. 291999 מספר סימן

Application Date 16/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330849 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products; milk and milk products; drinks 
consisting of dairy products; fromage frais; cheese; 
eggs; meat-based mousses; vegetable mousses; fish 
mousses; dairy desserts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; yoghurts; 
yoghurt products; yoghurt drinks; products consisting 
wholly of or principally wholly of yoghurt; yoghurts 
incorporating jellies, jams, fruits, fruit sauces, fruit 
purees, chocolate, nuts, cereals, cereal products or 
cereal preparations as a condiment, flavouring or 
ingredient thereof; meat, fish, poultry and game and 
products made predominantly therefrom; pate; snack 
foods consisting principally of vegetables; soup; 
prepared meals containing meat, fish, poultry and 
game.

Class: 30 סוג: 30

Cereals; preparations made from cereals; flour; 
preparations made from flour; sausage rolls; quiches; 
sandwiches; confectionery; bread; pastry; ices; ice 
cream; ice cream products and frozen confections; 
preparations for making ices, ice cream, ice cream 
products and frozen confections; chocolate; products 
made or containing chocolate; mousses; flapjacks; 
shortbreads; honey and treacle; sugar; puddings; 
flavourings other than non-essential oils; cheese 
cake; sauces; chutneys; tea products; tea beverages; 
fruit teas; iced tea; chocolate based drinks; green 
tea; coffee; cocoa; rice; tapioca; spices; bread; yeast; 
baking powder; biscuits; cakes; products made 
primarily from chocolate; pasta; pastry and pastry 
products; meat pies, vegetable pies, fruit pies; fruit 
crumbles; pie mixes; fruit sauces; vinaigrettes; 
dressings; salad dressings; prepared meals 
containing pasta, bread, cereals, rice and /or pastry; 
desserts containing any of the above products; 
meringues.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks; fruit drinks; fruit juices; mineral 
water; aerated beverages; syrups and other 
preparations for making beverages; beers; 
smoothies; fruit smoothies; coconut water.

ט"ו שבט תשע"ח - 127331/01/2018



 Owners

Name: Fresh Trading Limited

Address: Fruit Towers, 342 Ladbroke Grove, London 
W10 5BU, United Kingdom

(UK, England and Wales Limited Company UK, England 
and Wales)

ט"ו שבט תשע"ח - 127431/01/2018



Trade Mark No. 292002 מספר סימן

Application Date 25/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330862 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Loose, rolling and pipe tobacco; raw tobacco; 
tobacco; cigarette tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos and other ready-for-use smoking articles; 
filter-tipped cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes; lighters for smokers; electronic cigarette 
boxes; cigarette tubes; tobacco pouches; tobacco 
containers and humidors; ashtrays; cigar cutters; 
pipe knives; cigarette cutters; smokers' articles of 
precious metal; smokers' articles, not of precious 
metal; cigarette filters; cigarette tips; tobacco filters; 
cigar filters; cigarette paper.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/06/2016, No. 142004 בולגריה, 24/06/2016, מספר 142004

Class: 34 סוג: 34

ט"ו שבט תשע"ח - 127531/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Violet, yellow, light red, dark red and blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Violet - rectangular base; squares;  Yellow - 
inscription, symbol in upper right part, squares; Blue, 
light red and dark red - squares.

 Owners

Name: OPENMARK LIMITED

Address: 19 Waterfront Drive, PO Box 3540, Road Town, 
Tortola 1110, Virgin Islands

(British Virgin Islands Limited Liability Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 127631/01/2018



Trade Mark No. 292004 מספר סימן

Application Date 16/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330970 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEACH TRADING CO. INC

Address: 80 CARTER DRIVE, EDISON NJ 08817, U.S.A.

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail services and telephone ordering 
services featuring digital video equipment, digital 
camera equipment, computer equipment, electronics, 
and accessories therefor.

ט"ו שבט תשע"ח - 127731/01/2018



Trade Mark No. 292005 מספר סימן

Application Date 16/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1330971 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, and downloadable computer 
software, that enables users of computers, personal 
digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, 
computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure, available from or 
provided by others, and that enables third parties to 
host and provide to others software as a service 
(SAAS), platform as a service (PAAS), infrastructure 
as a service (IAAS), software programming and 
development tools, software applications and 
software application development tools, computer 
networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure; computer software, and downloadable 
computer software, that enables users to develop, 
provide and use online markets and electronic and 
online commerce applications; computer software, 
and downloadable computer software, namely, 
software development tools; computer software, and 
downloadable computer software, namely, software 
for automating the software development processes.

ט"ו שבט תשע"ח - 127831/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Computer education training in the fields of (SAAS), 
platform as a service (PAAS), infrastructure as a 
service (IAAS), and software that enables users of 
computers, personal digital assistants, mobile 
phones, and other computing devices, to access and 
use software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure, 
available from or provided by others, and that 
enables third parties to host and provide to others 
software as a service (SAAS), platform as a service 
(PAAS), infrastructure as a service (IAAS), software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, 
computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure; computer education 
training in the field of software that enables users to 
develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications; 
computer education training in the field of software 
development tools and software for automating the 
software development process.

Class: 42 סוג: 42

Computer consultation in the fields of software as a 
service (SAAS), platform as a service (PAAS), 
infrastructure as a service (IAAS), and software that 
enables users of computers, personal digital 
assistants, mobile phones, and other computing 
devices, to access and use software programming 
and development tools, software applications and 
software application development tools, computer 
networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure, available from or provided by others, 
and that enables third parties to host and provide to 
others software as a service (SAAS), platform as a 
service (PAAS), infrastructure as a service (IAAS), 
software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure; 
Computer consultation in the field of software that 
enables users to develop, provide and use online 
markets and electronic and online commerce 
applications; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems 
related to infrastructure as a service (IAAS), platform 
as a service (PAAS) and software as a service 
(SAAS), software that enables users of computers, 
personal digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools and software that enables users to 
develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications; 
maintenance of computer software related to 
infrastructure as a service (IAAS), platform as a 

ט"ו שבט תשע"ח - 127931/01/2018



service (PAAS) and software as a service (SAAS), 
and software that enables users of computers, 
personal digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use software 
programming and development tools, software 
applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, 
computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure, available from or 
provided by others, and that enables third parties to 
host and provide to others software as a service 
(SAAS), platform as a service (PAAS), infrastructure 
as a service (IAAS), software programming and 
development tools, software applications and 
software application development tools, and software 
that enables users to develop, provide and use online 
markets and electronic and online commerce 
applications; software as a service (SAAS) services, 
platform as a service (PAAS) services and providing 
temporary use of non-downloadable software all 
featuring software and software platforms that 
enables users of computers, personal digital 
assistants, mobile phones, and other computing 
devices, to access and use software programming 
and development tools, software applications and 
software application development tools, computer 
networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure, available from or provided by others, 
and that enables third parties to host and provide to 
others software as a service (SAAS), platform as a 
service (PAAS), infrastructure as a service (IAAS), 
software programming and development tools, 
software applications and software application 
development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure; 
software as a service (SAAS) services, namely, 
software test services for others and quality control 
for others in the field of software; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software 
platforms for the execution of software web 
applications that can be accessed online by end-
users; infrastructure as a service (IAAS) services, 
namely, computer hardware monitoring services to 
enable the issuance of alerts to users of computer 
software pertaining to software upgrades, updates, 
repairs, malfunctions and the backup and restoration 
of computer data; providing temporary use of non-
downloadable software that enables users to 
develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications; 
computer consultation in the fields of software 
development tools and software for automating the 
software development process; technical support 
services, namely, troubleshooting of software 
development tools and software for automating the 
software development process; maintenance of 
software, namely, software development tools and 
software for automating the software development 
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)

ט"ו שבט תשע"ח - 128031/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized infinity symbol.

 Owners

Name: CloudBees, Inc.

Address: 16192 Coastal Highway, Lewes DE 19958, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

U.S.A., 01/07/2016, No. 87090692 ארה"ב, 01/07/2016, מספר 87090692

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 128131/01/2018



Trade Mark No. 292010 מספר סימן

Application Date 03/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331032 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, black and white.

 Owners

Name: Anheuser-Busch InBev S.A.

Address: Grand-Place 1, B-1000 Brussels, Belgium

(Belgium Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/07/2016, No. 1335721 בנלוקס, 07/07/2016, מספר 1335721

Class: 32 סוג: 32

ט"ו שבט תשע"ח - 128231/01/2018



Trade Mark No. 292013 מספר סימן

Application Date 11/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331054 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes; batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
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.

Class: 34 סוג: 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; 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic 
cigarettes; electronic cigarettes as substitute 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 this class; 
extinguishers for heated cigarettes and cigars as well 
as heated tobacco sticks; electronic rechargeable 
cigarette 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)

ט"ו שבט תשע"ח - 128331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Turquoise, blue and light blue.

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

Kazakhstan, 13/04/2016, No. 74926 קזחסטאן, 13/04/2016, מספר 74926

Class: 9 סוג: 9

Class: 34 סוג: 34

ט"ו שבט תשע"ח - 128431/01/2018



Trade Mark No. 292014 מספר סימן

Application Date 10/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331058 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE BIC

Address: 14 rue Jeanne d'Asnières, F-92110 Clichy, 
France

(société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made of these materials 
not included in other classes, namely sheets of paper 
for printers, calendars, writing or drawing books, note 
books, envelopes, notepads, removable self-stick 
notes, labels not of textile, adhesive labels; 
stationery; writing and drawing instruments and refills 
therefor, pens, ball-point pens, fountain pens, pen 
nibs, pencils, pencil sharpeners, propelling pencils, 
color pencils, writing and coloring felt-tip pens, 
markers, highlighters, writing inks, ink cartridges, 
leads for pencils, chalks; drawing rulers, drawing 
compasses, writing slates; adhesives for stationery, 
and particularly office glues, adhesive tapes; 
correction products for stationery, correction fluids, 
correction pens, correction tape, eraser pens; artists' 
materials; paintbrushes; instructional or teaching 
material (excluding 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)

France, 23/05/2016, No. 4274164 צרפת, 23/05/2016, מספר 4274164

Class: 16 סוג: 16

ט"ו שבט תשע"ח - 128531/01/2018



Trade Mark No. 292016 מספר סימן

Application Date 23/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COSENTINO, S.A.U.

Address: Ctra. A-334 Km. 59, E-04850 CANTORIA 
(Almería), Spain

(España Sociedad Anónima Unipersonal)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Marble and stone for building, stone agglomerate 
materials, non-metallic coverings for building, 
prefabricated concrete and ceramic tiles, non-metallic 
building materials; textured surfaces for walls (not of 
metal); relief surfaces for walls; textured surfaces for 
ceilings; granite, quartz.

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

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

Spain, 12/02/2016, No. 3599150 ספרד, 12/02/2016, מספר 3599150

Class: 19 סוג: 19

ט"ו שבט תשע"ח - 128631/01/2018



Trade Mark No. 292019 מספר סימן

Application Date 19/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331104 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; garters; sock suspenders; braces for 
clothing [suspenders]; belts [clothing]; footwear; 
masquerade costumes; ski gloves; headbands 
[clothing]; wet suits for water-skiing.

Class: 28 סוג: 28

Video game machines; controllers for game 
consoles; bowling apparatus and machinery; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
toys; dolls; dice; cups for dice; chess games; 
checkers [games]; conjuring apparatus; dominoes; 
playing cards; Mah-jong; backgammon games; bingo 
cards; pachinkos; darts; billiard cues; billiard cue tips; 
chalk for billiard cues; billiard balls; billiard markers; 
billiard tables; billiard table cushions; baseball gloves; 
tennis ball throwing apparatus; tennis nets; rackets; 
gut for rackets; tables for table tennis; golf clubs; golf 
bags, with or without wheels; divot repair tools [golf 
accessories]; golf gloves; hockey sticks; ball pitching 
machines; discuses for sports; poles for pole 
vaulting; starting blocks for sports; bob-sleighs; skis; 
edges of skis; bags especially designed for skis and 
surfboards; scrapers for skis; sole coverings for skis; 
ski bindings; ice skates; snowshoes; snowboards; 
punching bags; boxing gloves; archery implements; 
fencing masks; fencing gauntlets; fencing weapons; 
appliances for gymnastics; body- training apparatus; 
water wings; men's athletic supporters [sports 
articles]; swimming kick boards; twirling batons; 
paragliders; hang gliders; bodyboards; rosin used by 
athletes; roller skates; skateboards; swings [sports 
articles]; ascenders [mountaineering equipment]; 
climbers' harness; flippers for swimming; surfboards; 
surfboard leashes; waterskis; surf skis; sailboards; 
harness for sailboards; masts for sailboards; fishing 
tackle; butterfly nets.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of concerts; organization of 
film showings; film production, other than advertising 
films; subtitling; scriptwriting services; theatre 
productions; orchestra services; providing on-line 
music, not downloadable; circuses; production of 
radio and television programmes; movie studios; 
recording studio services; amusement parks; music-
halls.

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)

ט"ו שבט תשע"ח - 128731/01/2018



 Owners

Name: TOHO CO., LTD.

Address: 1-2-2, Yurakucho, Chiyoda-Ku, TOKYO 100-
8415, Japan

(Japan Corporation)

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

Japan, 23/02/2016, No. 2016-019106 יפן, 23/02/2016, מספר 2016-019106

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 128831/01/2018



Trade Mark No. 292022 מספר סימן

Application Date 26/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331151 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the term FMI in special script.

 Owners

Name: F.M.I S.p.A.

Address: Via Consolare, 41/43, Frazione Zocco, I-25030 
ERBUSCO (BS), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic sheets and seals for the thermal insulation.

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

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

Italy, 12/04/2016, No. 302016000037430 איטליה, 12/04/2016, מספר 302016000037430

Class: 17 סוג: 17

ט"ו שבט תשע"ח - 128931/01/2018



Trade Mark No. 292026 מספר סימן

Application Date 23/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1331192 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, classes and seminars 
in the fields of education, entertainment, fashion, 
sports, including yoga and fitness, cooking, nutrition 
and foodstuffs; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable audio and video 
presentations featuring education, fashion, sports, 
including yoga and fitness, cooking, nutrition and 
foodstuffs via a website; entertainment services, 
namely, entertainment in the nature of television 
shows regarding education, fashion, sports, including 
yoga and fitness, cooking, nutrition and foodstuffs 
provided via a website; entertainment services, 
namely, non-downloadable television shows 
regarding education, fashion, sports, including yoga 
and fitness, cooking, nutrition and foodstuffs played 
on computers, hand-held devices, mobile 
communications devices, set-top boxes, and gaming 
consoles; entertainment services, namely, the 
production and distribution of television shows 
regarding education, fashion, sports, including yoga 
and fitness, cooking, nutrition and foodstuffs; 
entertainment services in the nature of recording, 
producing, and postproduction services in the field of 
videos; film and video production; production of 
television programs; television programming 
services; multimedia production services; online 
journals, namely, blogs featuring information, data, 
pictures, and multimedia content regarding 
education, fashion, sports, including yoga and 
fitness, cooking, nutrition and foodstuffs; providing 
non-downloadable videos in the fields of education, 
entertainment, fashion, sports, including yoga and 
fitness, cooking, nutrition and foodstuffs via a 
website; providing non-downloadable audio and 
video presentations in the field of interior design via a 
website.

ט"ו שבט תשע"ח - 129031/01/2018



 Owners

Name: Grokker Inc.

Address: 560 South Winchester Blvd., Suite 500, San 
Jose CA 95128, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Hosting a website featuring technology that enables 
users to upload and share user-generated videos on 
a wide variety of topics and subjects, and rate and 
tag the content of the TV shows and videos, create 
play lists of the shows and videos, export, share, and 
monetize the shows and videos, and connect and 
interact with and exchange questions and answers, 
comments, information, data, pictures, and 
multimedia content with others and the hosts, 
presenters, and instructors of the shows and videos; 
providing online non-downloadable software to 
enable others to provide a web site featuring 
photographs in the fields of education, entertainment, 
fashion, sports, including yoga and fitness, cooking, 
nutrition and foodstuffs.

ט"ו שבט תשע"ח - 129131/01/2018



Trade Mark No. 292027 מספר סימן

Application Date 16/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RHOSS S.P.A.

Address: ARQUA' POLESINE (RO), Italy

(Itlay Italian joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; air cooling 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)

Italy, 29/12/2015, No. 302015000088549 איטליה, 29/12/2015, מספר 302015000088549

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 129231/01/2018



Trade Mark No. 292029 מספר סימן

Application Date 11/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331220 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DECOMMODIFICATION, LLC

Address: 660 Alabama St. 4th Floor, SAN FRANCISCO, 
CA 94110, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organizing community festivals featuring a variety of 
activities, namely, live music, art displays, and 
participatory games; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of art festivals; and 
entertainment in the nature of art festivals.

ט"ו שבט תשע"ח - 129331/01/2018



Trade Mark No. 292031 מספר סימן

Application Date 24/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jiangsu Liangfeng Food Group Co., Ltd.

Address: No. 9 Zhenxing Road, Zhangjiagang Economic 
Development Zone, 215600 Jiangsu Province, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate-based beverages; chocolate; candy; 
sugar; honey; bread; biscuits; cereal preparations; 
pop corn; ice cream.

ט"ו שבט תשע"ח - 129431/01/2018



Trade Mark No. 292034 מספר סימן

Application Date 24/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331290 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; make-up preparations.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services relating to cosmetics, makeup, 
nail polish, cosmetic bags, cosmetic cases, cosmetic 
sponges, make-up brush holders, and make-up 
brushes.

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

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

European Union, 07/10/2016, No. 015901713 האיחוד האירופי, 07/10/2016, מספר 015901713

Class: 3 סוג: 3

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 129531/01/2018



Trade Mark No. 292037 מספר סימן

Application Date 25/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331309 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dongguan Goldenfield Industrial Co., Ltd

Address: Science and technology industry city, Houjie 
Town, Dongguan City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Cooking apparatus and installations; stoves; plates 
(hot -); bread toasters; griddles [cooking appliances]; 
roasters; bread baking machines; desiccating 
apparatus; hot air ovens; disinfectant apparatus.

ט"ו שבט תשע"ח - 129631/01/2018



Trade Mark No. 292038 מספר סימן

Application Date 20/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331319 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 129731/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Flight controlling apparatus; in-flight testing 
equipment; apparatus for checking flight parameters; 
airborne data acquisition instruments; electrical 
adapters; electrical adaptors; adaptors (electric -); 
electrical power adaptors; power adaptors for 
airplanes; static adaptors; battery starters; battery 
separators; battery leads; battery adapters; battery 
packs; battery leads; battery chargers; battery boxes; 
battery testers; battery booster cables; battery 
charging devices for motor vehicles; test leads; test 
trays; insulation testers; transistor testers; lumber 
testing machines; power testers; flatness testers; 
continuity testers; voltage testers; antifreeze testers; 
electrical circuit testers; speedometer testers; 
electronic test instruments; portable test apparatus; 
leak testing apparatus; electrical circuit testers; 
flatness testing apparatus; brake testing apparatus; 
resistance testing apparatus; in-flight testing 
equipment; diesel oil emission testers; testing 
apparatus for electronic equipment; testing devices 
for electronic parts; testing and quality control 
devices; testing apparatus for electronic equipment; 
apparatus for testing vehicle transmissions; 
apparatus for testing vehicle transmissions; 
apparatus for testing vehicle brakes; probes for 
testing integrated circuits; testing apparatus for 
checking electronic devices; computer component 
testing and calibrating equipment; temperature 
sensitive testing apparatus for industrial use; 
electronic testing apparatus; calibrating apparatus; 
calibrating apparatus; shock calibrators; calibrating 
rings; graduation checkers [calibration checkers]; 
measuring, counting, alignment and calibrating 
instruments; computer component testing and 
calibrating equipment; manometers; pressure scales; 
management control apparatus; pressure switches; 
pressure recorders; pressure indicators; pressure 
transmitters; pressure sensors; electronic pressure 
sensors; pressure measuring apparatus; interfaces 
for computers; computer interface apparatus; 
interface cables [electric]; communication interface 
units; graphical user interface software; generators 
(signal -); clock generators for computers; digital 
functional generators [electric test equipment]; 
protractors [measuring instruments]; slope indicators; 
tachometers testers; precision measuring apparatus; 
apparatus for the transmission of data; data 
processing terminals; computer programmes for data 
processing; monitors; display screens; computer 
software for communications via wireless networks; 
electronic control systems; automatic control 
apparatus; electronic surveillance apparatus for 
airplanes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/04/2016, No. 302016000037907 איטליה, 13/04/2016, מספר 302016000037907

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 129831/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow: the interior of the circular shape; black: 
letters DMA in slightly stylized characters; line limiting 
the circular shape; little lines situated around the 
circular shape, internally, at a regular distance.

 Owners

Name: MARCHIORI Carlo

Address: Via Cassia, 240, I-00191 ROMA, Italy

ט"ו שבט תשע"ח - 129931/01/2018



Trade Mark No. 292046 מספר סימן

Application Date 11/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331422 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN PROVINCE XIANGYUN BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Address: Houlou Village,Yangzhong Town,Youxi County, 
Sanming City, Fujian Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dried mushrooms; dried edible agaric; vegetables, 
canned; dried longan; dried lotus seeds; dried 
Chinese dates; dried edible fungus; fruit peel; 
processed nuts; snacks based on fruits and 
vegetables.

ט"ו שבט תשע"ח - 130031/01/2018



Trade Mark No. 292049 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Peregrine Pharmaceuticals, Inc.

Address: 14282 Franklin Avenue, Tustin CA 92780, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, antibodies for 
the treatment and diagnosis of cancer, infectious 
diseases and diseases and disorders in which 
phosphatidylserine (ps) is a marker.

ט"ו שבט תשע"ח - 130131/01/2018



Trade Mark No. 292052 מספר סימן

Application Date 02/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331488 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; cosmetics; fragrances; 
deodorants for personal use and animals; bleaching 
and cleaning preparations, detergents other than for 
use in manufacturing operations and medical 
purposes; laundry bleach; fabric softeners for laundry 
use; stain removers; dishwasher detergents; dental 
care preparations; dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for 
medical purposes; abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; 
polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood; polishes and creams for leather, vinyl and 
wood; wax for polishing.

Class: 16 סוג: 16

Printing blocks and types; bookbinding material; 
plastic materials for packaging and wrapping 
purposes; paper and cardboard for packaging and 
wrapping purposes; cardboard boxes; paper towels; 
toilet paper; paper napkins; printed publications; 
printed matter; books; magazines; newspapers; bill 
books; printed dispatch notes; printed vouchers, 
calendars; posters; photographs; paintings; stickers; 
postage stamps; office requisites; stationery; office 
stationery; writing and drawing implements; artists' 
materials; paper products for stationery purposes; 
adhesives for stationery purposes; pens; pencils; 
erasers; adhesive tapes for stationery purposes; 
writing paper; copying paper; paper rolls for cash 
registers; drawing materials; chalkboards; painting 
pencils; watercolors (paintings).

ט"ו שבט תשע"ח - 130231/01/2018



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use the registered trademark 
symbol (®) apart from the mark as shown. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: AR KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Akşemsettin Mah.,Fatih Bulvarı, No: 539, 
Sultanbeyli, İSTANBUL, Turkey

(Turkey Limited Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 130331/01/2018



Trade Mark No. 292056 מספר סימן

Application Date 16/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331564 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ldencom Germany GmbH

Address: Schillerstraße 56-58, 10627 Berlin, Germany

(DE Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded content; information technology and 
audiovisual equipment; safety, security, protection 
and signalling devices; navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in this class.

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

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

Germany, 23/12/2015, No. 30 2015 109 339 גרמניה, 23/12/2015, מספר 339 109 2015 30

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 130431/01/2018



Trade Mark No. 292057 מספר סימן

Application Date 17/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331586 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: BATMark Limited,Globe House, 4 Temple 
Place, London WC2R 2PG, United Kingdom

(Limited Liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles.

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

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

Andorra, 24/02/2016, No. 30481 אנדורה, 24/02/2016, מספר 30481

Class: 34 סוג: 34

ט"ו שבט תשע"ח - 130531/01/2018



Trade Mark No. 292059 מספר סימן

Application Date 14/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331609 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FERTILTREE PRIVATE LIMITED

Address: 121, jolly maker-3, 12th floor, 119, cuff parade, 
maharashtra, Mumbai 400005, India

(IN A Company incorporated under the Indian Companies 
Act, 1956.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and healthcare clinics, human fertility 
treatment services, medical services, clinic services, 
medical care, health centres, monitoring of patients, 
medical consultation, medical advisory.

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

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

India, 14/07/2016, No. 3309559 הודו, 14/07/2016, מספר 3309559

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 130631/01/2018



Trade Mark No. 292061 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331629 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rag & Bone Holdings, LLC

Address: 425 West 13th Street, New York NY 10014, 
U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass lenses, reading glasses, spectacles, 
eyewear cases and eyeglass chains, cords and 
lanyards.

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

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

U.S.A., 19/10/2016, No. 87209048 ארה"ב, 19/10/2016, מספר 87209048

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 130731/01/2018



Trade Mark No. 292062 מספר סימן

Application Date 17/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331648 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Miiego ApS

Address: Industrivej 1, DK-6330 Padborg, Denmark

(Denmark Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone earpieces; apparatus for the transmission 
of sound; loudspeakers; speakerphones; speakers 
[audio equipment]; signal processors for audio 
speakers; audio speakers for home; microphones; 
telephone earpieces; telephone headsets; hands free 
kits for phones; communications equipment; 
apparatus for the reproduction of sound; audio 
amplifiers; headphones; communication headsets; 
headphone-microphone combinations; headsets for 
use with computers; recording apparatus; 
stereophonic apparatus; stereo headphones; stereo 
receivers; wireless communication apparatus; 
wireless broadband radios; sound recorders; MP3 
players; radio-frequency receivers; audio electronic 
apparatus; application software; programs (computer 
-) [downloadable software]; software; telephones; 
carriers adapted for mobile phones; holders adapted 
for mobile phones; cases adapted for mobile phones; 
cases for telephones.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles and equipment; cases adapted for 
sporting articles; cases adapted for sporting articles; 
sporting articles not included in other classes; cases 
adapted for sporting articles.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in relation to sporting equipment; 
wholesale services in relation to sporting equipment; 
wholesale services in relation to sporting articles; 
retail services in relation to sporting articles; retail 
services in relation to information technology 
equipment; wholesale services in relation to 
information technology equipment.

ט"ו שבט תשע"ח - 130831/01/2018



Trade Mark No. 292063 מספר סימן

Application Date 21/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331654 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: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; precious stones; 
jewellery including chains, necklaces, rings, 
bracelets, ear clips or pendants, brooches, charms; 
horological and chronometric instruments; clocks; 
watches; jewellery boxes and watch boxes; bracelets 
for watches; key ring and chain; cufflinks; shoe 
ornaments 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)

Italy, 13/05/2016, No. 302016000049588 איטליה, 13/05/2016, מספר 302016000049588

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 130931/01/2018



Trade Mark No. 292065 מספר סימן

Application Date 25/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1050 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Rosin for stringed musical instruments, strings for 
musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 131031/01/2018



Trade Mark No. 292067 מספר סימן

Application Date 16/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331690 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Huian County Zhangban Shengfeng  
woodcarving Arts &Crafts Plant

Address: Shangtang Qianyin Village, Zhangban Town, 
Huian County, Quanzhou City, 362123 Fujian Province, 
People's Republic of China

(China Individual proprietorship enterprise)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Works of art of wood, wax, plaster or plastic; busts of 
wood, wax, plaster or plastic; cork crafts.

ט"ו שבט תשע"ח - 131131/01/2018



Trade Mark No. 292068 מספר סימן

Application Date 12/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0666593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Panalpina Welttransport (Holding) AG

Address: Viaduktstrasse 42, CH-4002 Basel, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Shipping, transporting, packaging, storing, delivering 
and checking goods; planning, organising, monitoring 
and coordinating goods transportation and shipment; 
providing and renting containers and transport means 
such as vehicles, boats and aeroplanes; services of a 
travel agency (except for hotel and boarding house 
room booking).

ט"ו שבט תשע"ח - 131231/01/2018



Trade Mark No. 292069 מספר סימן

Application Date 24/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0785857 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GERVASONI S.P.A.

Address: Via del Lavoro, 88, I-33050 PAVIA DI UDINE 
(UD), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Ottomans; footstools; seats; armchairs; lounge 
chairs; sofas; loveseats; tables; coffee tables; side 
tables; beds; sofa-beds; day-beds; bed frames with 
springs; mattresses; cushions; pillows; screens; 
folding furniture partitions; mirrors; bedside tables; 
furniture,namely, storage units made of wood; 
armoires; cabinets; chests of drawers; clothes rods.

ט"ו שבט תשע"ח - 131331/01/2018



Trade Mark No. 292070 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0805277 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SICHUAN HUAJING GUOMAO INDUSTRIAL 
CO., LTD.

Address: 2 Zongfu Road,Jinjiang District, Chengdu, 
Sichuan, People's Republic of China

(P. R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries; batteries for lighting; solar batteries; 
batteries for mobile phones; electric accumulators; 
battery chargers; computers; sockets and other 
contacts (electric connections); electric wires; 
loudspeaker cabinets; all included in this class.

ט"ו שבט תשע"ח - 131431/01/2018



Trade Mark No. 292072 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0869912 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the We wish to disclaim protection of 
the latter two Chinese characters, which means 
"water meter", of the mark. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: WENLING YOUNIO WATER METER CO., LTD.

Address: South Side of Jiulong Street, Wenling Industrial 
Zone, Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Water meters.

ט"ו שבט תשע"ח - 131531/01/2018



Trade Mark No. 292073 מספר סימן

Application Date 20/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0870565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SR84 S.R.L.

Address: Via Vittorio Emanuele, 119, I-36050 Pozzoleone 
(VI), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets for sports, sports gloves, sports 
glasses, spectacle cases, sunglasses.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, articles made of these 
materials and not included in other classes, animal 
skins, hides, trunks, suitcases, in particular purses, 
bags, waist bags, sports bags.

ט"ו שבט תשע"ח - 131631/01/2018



Trade Mark No. 292074 מספר סימן

Application Date 05/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0888833 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hamburg Südamerikanische 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG

Address: Willy-Brandt-Straße 59-61, 20457 Hamburg, 
Germany

(Germany Kommanditgesellschaft (private limited 
partnership))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport of persons and goods with ships, 
automobiles and aircrafts.

ט"ו שבט תשע"ח - 131731/01/2018



Trade Mark No. 292078 מספר סימן

Application Date 20/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0920331 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ADIATEK S.r.L.

Address: Via Monte Pastello, 14, I-37057 San Giovanni 
Lupatoto (Verona), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and implement machines; motors (except 
those ones for terrestrial vehicles); joints and 
transmission organs (except those ones for terrestrial 
vehicles); farm tools except the ones activated 
manually; egg incubators.

ט"ו שבט תשע"ח - 131831/01/2018



Trade Mark No. 292081 מספר סימן

Application Date 30/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0979150 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ILAPO Internationale Ludwigs-Arzneimittel 
GmbH & Co. KG

Address: Friedenheimer Brücke 21, 80639 München, 
Germany

(Germany Limited partnership with a limited liability 
company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services in the field of 
pharmaceutical products, sanitary preparations, 
medicinal products, dietetic products, dietary 
supplementary products, cosmetic preparations and 
cosmetics, also via the Internet.

ט"ו שבט תשע"ח - 131931/01/2018



Trade Mark No. 292082 מספר סימן

Application Date 17/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1029993 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Photosolar A/S

Address: Gregersensvej 1, DK-2630 Taastrup, Denmark

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials, namely, metallic screens for 
use as an interlayer or component of building glass, 
glass panels, window panes or window glass for 
blocking excess sunlight.

Class: 11 סוג: 11

Solar-powered or photovoltaic powered installations, 
namely, metallic netting for use as an interlayer or 
component of building glass, glass panels, window 
panes or window glass for collecting and conducting 
solar heat to perform power generation, heating or 
other work.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (not of metal), namely screens, 
sold as a component of finished budding glass, glass 
panels, window panes or window glass for blocking 
excess sunlight and collecting and conducting solar 
heat to perform power generation, heating or other 
work; non-metal building materials, namely, building 
glass, glass panels for building construction 
purposes, glass panes, laminated flat glass, window 
panes and window glass.

ט"ו שבט תשע"ח - 132031/01/2018



Trade Mark No. 292083 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1042694 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

Address: No.777 Jinlong Road, Zhaoyuan, 265400 
Shandong, People's Republic of China

(China A Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires; casings 
for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels; 
treads for retreading tires; treads for vehicles (tractor 
type); spikes for tires; treads for vehicles (roller 
belts); inner tubes for pneumatic tires; airplane tires.

ט"ו שבט תשע"ח - 132131/01/2018



Trade Mark No. 292084 מספר סימן

Application Date 09/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1044608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD

Address: 128 Furong Lu, Jiangyin, 214400 Jiangsu, 
People's Republic of China

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Building boards of metal; aluminum-plastic boards, 
mainly aluminum.

ט"ו שבט תשע"ח - 132231/01/2018



Trade Mark No. 292085 מספר סימן

Application Date 05/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1077304 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Drylock Technologies, naamloze 
vennootschap

Address: Spinnerijstraat 12, B-9240 Zele, Belgium

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary towels; sanitary articles for menstruation, 
namely sanitary towels, panty liners, tampons, 
panties for menstruation; moist towelettes for sanitary 
use included in this class; diapers for incontinents; 
incontinence pants; diapers and diaper pants for 
babies; draw-sheets for sick beds for medical or 
sanitary purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 132331/01/2018



Trade Mark No. 292087 מספר סימן

Application Date 08/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1224223 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Silentnight Group Limited

Address: Long Ing Business Park,Long Ing Lane, 
Barnoldswick, Lancashire BB18 6BJ, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company incorporated under 
the laws of England & Wales)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses; beds; bedsteads; headboards; bedding 
(other than bed clothing), bedding for cots (other than 
bed linen); cots; pillows (not for surgical or curative 
purposes), cushions and bolsters; settees convertible 
into beds; divans; couches; bedroom furniture; 
accessories for upholstery being non-metallic fittings 
for cushions and bolsters; mirrors; indoor window 
blinds; furnishings, accessories and decorations 
being non-metallic bed fittings and household articles 
made of plastic for decoration purposes; household 
aforesaid goods.

ט"ו שבט תשע"ח - 132431/01/2018



Trade Mark No. 292088 מספר סימן

Application Date 17/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1257184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Big Green Egg, Inc.

Address: 3786 DeKalb Tech Parkway, Atlanta GA 30340, 
U.S.A.

(Georgia, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Barbecue smoker and grill.

ט"ו שבט תשע"ח - 132531/01/2018



Trade Mark No. 292090 מספר סימן

Application Date 19/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1300613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pipes & Shaw LLC

Address: Suite 303, 26 West 17th Street, New York NY 
10011, U.S.A.

(New York, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Blazers; blouses; coats; jackets; pants; shorts; 
sweaters; dresses.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring clothing.

ט"ו שבט תשע"ח - 132631/01/2018



Trade Mark No. 292092 מספר סימן

Application Date 01/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1305760 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE HEERLEN, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and biochemical intermediates for use in 
the manufacture of personal care products, 
cosmetics, skin care products, hair care products and 
products for oral hygiene and oral health; chemical 
and biochemical additives for use in the manufacture 
of personal care products, cosmetics, skin care 
products, hair care products and products for oral 
hygiene and oral health.

Class: 3 סוג: 3

Deodorants for personal use; essential oils; 
cosmetics and cosmetical products for skin care; 
products for hair care; dentifrices; products for oral 
hygiene and oral health, for non-medicinal use.

ט"ו שבט תשע"ח - 132731/01/2018



Trade Mark No. 292093 מספר סימן

Application Date 25/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1321319 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gold, black and red.

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

The mark comprises the yellow stylized words "TNI 
KING COFFEE", presented in 2 lines on a black 
background; the figurative element is gold decoration 
patterns with red brown borders; above the frame is a 
small gold crown presented in a black shield with 
gold and red borders.

 Owners

Name: LE HOANG DIEP THAO

Address: 31 Tu Xuong, Phuong 7, Quan 3, Thanh pho Ho 
Chi Minh, Viet Nam

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; instant coffee; coffee essences; coffee 
extracts; coffee mixtures and substitutes.

ט"ו שבט תשע"ח - 132831/01/2018



Trade Mark No. 292094 מספר סימן

Application Date 01/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1324156 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotional services; business management; 
distribution of advertising material; setting up and 
conducting of trade fairs, exhibitions and displays; 
online retail store services relating to clothing; online 
retailing in relation to footwear and headgear; 
organising of events, exhibitions, fairs and shows for 
commercial, promotional and advertising purposes; 
business promotion; setting up of exhibitions for 
promotional purposes; administrative processing of 
data; advertising services, marketing services and 
promotional services; wholesale services for the sale 
of clothing; wholesaling in relation to shoes and hats.

Class: 41 סוג: 41

Setting up and conducting of events for 
entertainment purposes; setting up and conducting of 
meetings for entertainment purposes; services 
relating to entertainment venues; organisation of 
motor rallies, tours and races; organising events for 
entertainment purposes; organisation of 
entertainment shows; organisation of exhibitions for 
cultural purposes; organisation of sporting events; 
organisation of exhibitions for entertainment 
purposes; organisation of conferences, exhibitions 
and competitions; sporting entertainment services; 
cultural and sporting activities.

ט"ו שבט תשע"ח - 132931/01/2018



Conditions/Disclaimers

The trademark consists of a figurative element 
formed by a line tracing a circular path and leaving a 
trail resembling stylized semi-circles, underneath 
which there is the sign “CARS” in combination with a 
smaller circle containing a “&” symbol and the word 
“COFFEE”.

 Owners

Name: Cars and Coffee S.r.l.

Address: Via Andrea Doria, 15, I-10123 Torino, Italy

(Italy Limited liability company)

ט"ו שבט תשע"ח - 133031/01/2018



Trade Mark No. 292095 מספר סימן

Application Date 16/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1328362 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Party Time Productions, LLC

Address: 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover DE 
19904, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in systems management, 
security management, mobility management, service 
management, virtual computer systems, and user 
oriented information technology.

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing featuring software for use in 
systems management, security management, 
mobility management, service management, virtual 
computer systems, and user oriented information 
technology; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in systems management, 
security management, mobility management, service 
management, virtual computer systems, and user 
oriented information 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)

U.S.A., 24/09/2016, No. 87182117 ארה"ב, 24/09/2016, מספר 87182117

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 133131/01/2018



Trade Mark No. 292098 מספר סימן

Application Date 19/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Omry Dvir שם: עומרי דביר

Address: Hanasih 4, Ashqelon, Israel כתובת : הנשיא 4, אשקלון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Friedman, Adv

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

שם: עמיר פרידמן, עו"ד

כתובת : שדרות יהודית 8, תל אביב, 67016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurants 
and catering services;   all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדות וקייטרינג; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     

    

ט"ו שבט תשע"ח - 133231/01/2018



Trade Mark No. 292099 מספר סימן

Application Date 19/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN URUNLERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Address: 3.Organize Sanayi Bölgesi, Kamil Şerbetçi 
Bulvarı,, Gaziantep, No.46, Sehitkamil, Turkey

A Turkish corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers, including those made of paper and textiles; 
baby Diapers.; all included in class 05

תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; תחבושות היגייניות; 
טמפונים היגייניים; פלסטרים; חומרי חבישה; חיתולים, לרבות 
אלה העשויים מנייר ומטקסטיל; חיתולים לתינוקות; הנכללים 

כולם בסוג 05.                                                     

ט"ו שבט תשע"ח - 133331/01/2018



Trade Mark No. 292100 מספר סימן

Application Date 19/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN URUNLERI 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Address: 3.Organize Sanayi Bölgesi, Kamil Şerbetçi 
Bulvarı,, Gaziantep, No.46, Sehitkamil, Turkey

A Turkish corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers, including those made of paper and textiles; 
baby Diapers.; all included in class 05

תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; תחבושות היגייניות; 
טמפונים היגייניים; פלסטרים; חומרי חבישה; חיתולים, לרבות 
אלה העשויים מנייר ומטקסטיל; חיתולים לתינוקות; הנכללים 

כולם בסוג 05.                                                     

ט"ו שבט תשע"ח - 133431/01/2018



WIZMI

Trade Mark No. 292108 מספר סימן

Application Date 19/02/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1370290 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Big data analysis and management computer 
software and hardware for monitoring, tracking, 
recording, storing, managing, displaying and 
analyzing medical parameters, signs, symptoms, and 
conditions, such as the concentration of 
pharmaceuticals, chemicals and proteins in the 
blood, glucose, blood lipids, pulse, blood pressure 
and other medical data;  computer application 
software for all devices with internet access, namely, 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers, PCs, laptop, tablets, namely, software for 
monitoring, tracking, recording, storing, managing, 
displaying and analyzing medical parameters, signs, 
symptoms, and conditions, such as the concentration 
of pharmaceuticals, chemicals and proteins in the 
blood, glucose, blood lipids, pulse, blood pressure 
and other medical data, by means of a global 
computer network; all included in class 09.

חומרת ותוכנת מחשב לניתוח וניהול נתונים רבים עבור ניטור, 
מעקב, הקלטה, אחסון, ניהול, תצוגה וניתוח פרמטרים, 
סימנים, סימפטומים ומצבים רפואיים כגון ריכוז תכשירים 

רוקחיים, כמיקלים וחלבון בדם, גלוקוזה, שומנים בדם, דופק, 
לחץ דם ומידע רפואיים אחר; תוכנת אפליקציית מחשב 

המיועדת למכשירים עם גישה לאינטרנט, דהיינו, טלפונים 
סלולרים, נגני מדיה נישאים, מחשבים נישאים ביד, מחשבים 
אישיים, מחשבים ניידים, טבלטים, דהיינו, תוכנה לניטור, 
מעקב, הקלטה, אחסון, ניהול, תצוגה וניתוח פרמטרים, 
סימנים, סימפטומים ומצבים רפואיים כגון ריכוז תכשירים 

רוקחיים, כמיקלים וחלבון בדם, גלוקוזה, סומנים בדם, דופק, 
לחץ דם ומידע רפואיים אחר, באמצעות רשת מחשבית 

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 09.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, wearable devices to be 
used during day-to-day activities comprising of 
medical sensors, receivers, sensor housings and 
non-invasive sensor devices, processing and 
communication unit and embedded software used for 
monitoring, tracking, recording, storing, managing, 
displaying and analyzing medical parameters, signs, 
symptoms and conditions, such as the concentration 
of pharmaceuticals, chemicals and proteins in the 
blood, glucose, blood lipids, pulse, blood pressure 
and other medical data;  all included in class 10.

מכשירים רפואיים, דהיינו, מכשירים לבישים לשימוש במהלך 
פעילויות יום-יומיות המורכב מסנסורים רפואיים, רסיברים, 

מאחסני רסיברים ומכשיר סנסור שאינו פולשני, יחידת תקשורת 
ותוכנה משובצת מחשב לניתוח וניהול נתונים רבים עבור ניטור, 

מעקב, הקלטה, אחסון, ניהול, תצוגה וניתוח פרמטרים, 
סימנים, סימפטומים ומצבים רפואיים, כגון ריכוז תכשירים 

רוקחיים, כמיקלים וחלבון בדם, גלוקוזה, סומנים בדם, דופק, 
לחץ דם ומידע רפואיים אחר; הנכללים כולם בסוג 10.             
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 133531/01/2018



Ownersבעלים

Name: WEAR2B Ltd. שם:  וואר2בי בע"מ

Address: 101 Industrial Zone Rosh Pina, P.O.B. 143, 
Rosh Pinna, 1200000, Israel

כתובת : אזור תעשייה 101, ת.ד. 143, ראש פינה, 1200000, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Software as a services (SAAS) featuring an online 
non-downloadable internet-based computer software 
and application for continuous monitoring, tracking, 
analyzing, displaying, predicting and storing medical 
parameters, signs, symptoms and conditions such as 
the concentration of pharmaceuticals, chemicals and 
proteins in the blood, glucose, blood lipids, pulse, 
blood pressure and other medical data; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for monitoring, tracking, 
recording, storing, managing, displaying and 
analyzing medical parameters, signs, symptoms and 
conditions, such as the concentration of 
pharmaceuticals, chemicals and proteins in the 
blood, glucose, blood lipids, pulse, blood pressure 
and other medical data, during day to day activities 
all for use in connection with a cloud-based data 
management platform and online software tools for 
big data analytics; technical support in the nature of 
troubleshooting of computer software problems, 
upgrading, repair and maintenance of computer 
software applications;  all included in class 42.

תוכנה כשירות המציגה תוכנת מחשב ואפליקציה מקוונות 
מבוססות אינטרנט שלא ניתנות להורדה לניטור, מעקב, ניתוח, 
תצוגה, חיזוי ואחסון פרמטרים, סימנים, סימפטומים, מצבים 
ונתונים רפואיים, כגון ריכוז תכשירים רוקחיים, כמיקלים וחלבון 
בדם, גלוקוזה, שומנים בדם, דופק, לחץ דם ומידע רפואיים 

אחר; אספקת גישה זמנית לתוכנת מחשוב ענן מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה ניטור, מעקב, ניתוח, תצוגה, חיזוי ואחסון 

פרמטרים, סימנים, סימפטומים, מצבים ונתונים רפואיים, כגון 
ריכוז תכשירים רוקחיים, כמיקלים וחלבון בדם, גלוקוזה, 

שומנים בדם, דופק, לחץ דם ומידע רפואיים אחר, הכל לשימוש 
בהקשר לפלטפורמת ניהול נתונים מבוססת-ענן וכלי תוכנה 
מקוונים לניתוח נתונים רבים; תמיכה טכנית, שידרוג, תיקון 

ותחזוק של תוכנת מחשב/אפליקציה; הנכללים כולם בסוג 42.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 44 סוג: 44

Telemedicine services and medical services; 
analytical and statistic services relating to medical 
parameters, signs, symptoms, conditions and data, 
for diagnosis or treatment purposes; all included in 
class 44.

שירותי רפואת-רחק ושירותים רפואיים; ניתוח וסטטיסטיקה 
המתייחסים לפרמטרים, סימנים, סימפטומים, מצבים ונתונים 
רפואיים, למטרות אבחון וטיפול הנכללים כולם בסוג 44.           
                                                                                    

                

ט"ו שבט תשע"ח - 133631/01/2018



CADIVEU

Trade Mark No. 292110 מספר סימן

Application Date 19/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: BR BEAUTY COSMTICOS COMRCIO 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Address: Rua Roberto Venturole 525 - Local Interno, Rua 
A, Espaco Cosmeticos, Nivel 2 – Jardim Cidade Aracil, 
Guarulhos, SP, 07250-015, Brazil

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care products, namely, hair care creams, anti-
residue shampoos, anti-frizz shampoos, hair 
conditioners, hair protection creams, hair lotions, hair 
sprays, hair straightening lotions and hair 
straightening creams, shampoos.

מוצרי טיפוח לשיער, דהיינו, קרמים לטיפוח השיער, שמפו נגד 
שאריות, שמפו נגד קרזול, מרככי שיער, קרמים להגנה על 
השיער, תחליבים לשיער, תרסיסים לשיער, תחליבים ליישור 
שיער וקרמים ליישור שיער, שמפו.                                       

                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 133731/01/2018



קריאה אחרונה

Trade Mark No. 292124 מספר סימן

Application Date 16/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISSTA LINES Israel Sudents Travel Company 
Ltd.

שם: איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל 
בע"מ

Address: 8 Menorat Hamaor Str. Nahalat Itshak, Tel Aviv, 
63401, Israel

כתובת : רח' מנורת המאור 8 נחלת יצחק, תל אביב, 63401, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dorit Zoldan Adv. Willi Itzhaki & Co. Advocates & 
Notary

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower, 33rd  floor, 
Ramat Gan, 5252700, Israel

שם: עו"ד דורית זולדן - וילי יצחקי ושות' - עורכי דין ונוטריון

כתובת : ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 33, רמת גן, 
5252700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel Arrangement;  all included in class 39. ארגון נסיעות הנכלל כולו בסוג 39.                             

ט"ו שבט תשע"ח - 133831/01/2018



Last Call

Trade Mark No. 292125 מספר סימן

Application Date 16/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISSTA LINES Israel Sudents Travel Company 
Ltd.

שם: איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל 
בע"מ

Address:  ,63401 ,רח' מנורת המאור 8 נחלת יצחק, תל אביב
ישראל

כתובת : רח' מנורת המאור 8 נחלת יצחק, תל אביב, 63401, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dorit Zoldan Adv. Willi Itzhaki & Co. Advocates & 
Notary

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower, 33rd  floor, 
Ramat Gan, 5252700, Israel

שם: עו"ד דורית זולדן - וילי יצחקי ושות' - עורכי דין ונוטריון

כתובת : ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 33, רמת גן, 
5252700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel Arrangement;  all included in class 39. ארגון נסיעות הנכלל כולו בסוג 39.                             

ט"ו שבט תשע"ח - 133931/01/2018



SMOOTH BOOST

Trade Mark No. 292127 מספר סימן

Application Date 19/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SharkNinja Operating LLC

Address: 89 A Street, Suite 100 Needham, 
Massachusetts 02494, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski 
Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: יוסי סיוון ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric kitchen appliances for household use, 
namely, food blenders for domestic use, choppers 
and food processors, electric mixers, electric food 
and meat grinders, electric coffee grinders, electric 
juicers, electric juice extractors, electric fruit presses, 
electric fruit peelers, electric food slicers, electric egg 
beaters, electric whisks, electric graters, electric 
vegetable peelers, electric pasta makers and electric 
can openers, all included in class 7. 

מכשירי מטבח חשמליים לשימוש משק הבית, דהיינו מערבלי 
מזון לשימוש ביתי, מקצצי ומעבדי מזון, מערבלי מזון חשמליים, 
טוחני מזון ובשר חשמליים, טוחני קפה חשמליים, סוחטי מיץ 
חשמליים, חולצי מיצים, מכשירי למחיצת פירות, מכשירים 
חשמליים לקילוף פירות, חותכי מזון חשמליים, מכשירים 
חשמליים לטריפת ביצים, מטרפות חשמליות, מגרדי מזון 
חשמליים, מקלפי ירקות חשמליים, מכשירים ליצירת פסטה 

ומכשירים חשמליים לפתיחת קופסאות שימורים, הכלולים כולם 
בסוג 7.                                                                          

            

ט"ו שבט תשע"ח - 134031/01/2018



Trade Mark No. 292128 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amtel Computers Ltd. שם: אמטל מחשבים בע"מ

Address: Hacharash 34 St., Hod Hasharon, 4527701, 
Israel

כתובת : רח' החרש 34, הוד השרון, 4257701, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer monitors and display; televisions; mobile 
phones and related accessories; tablets and PCs; 
computer networking products and computer 
peripherals; television peripherals; all included in 
class 09.

מסכים וצגים למחשב; טלביזיות; מכשירי טלפון סלולרי ואבזרים 
נלווים; טאבלטים ומחשבים אישיים; מוצרי תקשורת מחשבים 
וציוד היקפי למחשבים; ציוד היקפי לטלביזיות; הנכללים כולם 
בסוג 09.                                                               

ט"ו שבט תשע"ח - 134131/01/2018



ZYCOM

Trade Mark No. 292134 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rimack Holdings Limited

Address: 141 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

(British Virgin Islands Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Non-motorized vehicles, including cycles, scooters, 
parts and accessories thereof; all included in class 
12.

כלי רכב שאינם מנועיים, לרבות אופניים, קורקינטים, חלקים 
ואביזרים עבורם;  הנכללים כולם בסוג 12.                             

  

ט"ו שבט תשע"ח - 134231/01/2018



Trade Mark No. 292139 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NIMROD PRODUCTION (1979) LTD. שם: נימרוד יצור (1979) בע"מ

Address: P.O.B. 114, Kyriat Sde Hateufa, 70150, Israel כתובת : ת.ד. 114, קרית שדה התעופה, 70150, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

footwear; all included in class 25. דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.     

ט"ו שבט תשע"ח - 134331/01/2018



Trade Mark No. 292142 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1355709 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Kamedis Ltd. שם: קמדיס בע"מ

Address: 121 Dvora Hanevi'a St., Kiryat Atidim, Tel Aviv, 
6944038, Israel

כתובת : רח' דבורה הנביאה 121, קרית עתידים, תל אביב, 
6944038, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body Cream, Body Lotion, Face Cream, Body and 
Face Cleanser/Wash, Foot Gel, Shampoo and Scalp 
Lotion; all included in class 3.

קרם גוף, תחליב גוף, קרם פנים, תחליב לניקוי/שטיפת פנים 
וגוף, ג'ל לכף הרגל, שמפו ותחליב לקרקפת; הנכללים כולם 

בסוג 3.                         

Class: 5 סוג: 5

Vitamins; minerals; medicated plants, herbs and 
roots; food supplements; nutritional supplements; 
dietetic substances adapted for medical use; 
disinfectants; sanitary preparations and preparations 
for personal hygiene; veterinary preparations; food 
for babies; foodstuffs and beverages adapted for 
medicinal purposes; medicated confectionery; tissues 
and towels impregnated with medicated lotions; oils, 
ointments, creams, milks, powders and extracts for 
medicinal use; all included in class 5.

ויטמינים; מינרלים; צמחים, עשבים ושורשים רפואיים; עשבי 
מרפא; תוספי מזון; תוספים תזונתיים; חומרים דיאטטיים 

המותאמים לשימוש רפואי; חומרי חיטוי; תכשירים סניטריים 
ומוצרי היגיינה אישית; מוצרים וטרינריים; מוצרי מזון לתינוקות; 
מוצרי מזון ומשקאות למטרות רפואיות; דברי מתיקה רפואיים; 
ממחטות ומגבונים רוויים בתרחיצים רפואיים; שמנים, משחות, 
קרמים, תחליבים, אבקות ותמציות לשימוש רפואי; הנכללים 

כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    

                                                    

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

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

European Union, 28/11/2016, No. 16128589 האיחוד האירופי, 28/11/2016, מספר 16128589

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 134431/01/2018



SOMPO

Trade Mark No. 292143 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Address: 26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan

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: 36 סוג: 36

Insurance services and consultation, namely, 
reinsurance services and consultation, underwriting 
services and consultation, insurance carrier services 
and consultation, claims handling services and 
agencies for claims handling services; financial 
evaluation and appraisal services for reinsurance 
purposes.

 שירותי ביטוח וייעוץ, דהיינו, שירותי ביטוח משנה וייעוץ, 
שירותי חיתום וייעוץ, שירותי חברות ביטוח וייעוץ, שירותי טיפול 
בתביעות וסוכנויות לטיפול בתביעות; שמאות פיננסית ושירותי 
הערכה עבור ביטוח משני.                                                 
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ו שבט תשע"ח - 134531/01/2018



Trade Mark No. 292145 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, Silver.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, כסוף הנראים בסימן.

 Owners

Name: Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Address: 26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan

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: 36 סוג: 36

Insurance services and consultation, namely, 
reinsurance services and consultation, underwriting 
services and consultation, insurance carrier services 
and consultation, claims handling services and 
agencies for claims handling services; financial 
evaluation and appraisal services for reinsurance 
purposes; excluding from all of the foregoing, the 
provision of banking services, the marketing, 
distribution, provision and issuance of payment 
cards, bank cards, debit cards, credit cards, 
telephone calling cards, prepaid-cards services, 
automated teller machines (“ATM”) and ATM 
services, electronic funds and currency transfer 
services, and electronic payment services.

שירותי ביטוח וייעוץ, דהיינו, שירותי ביטוח משנה וייעוץ, שירותי 
חיתום וייעוץ, שירותי חברות ביטוח וייעוץ, שירותי טיפול 

בתביעות וסוכנויות לטיפול בתביעות; שמאות פיננסית ושירותי 
הערכה עבור ביטוח משני; למעט מכל האמור לעיל, מתן 
שירותי בנקאות, בשיווק, הפצה, מתן והנפקה של כרטיסי 
תשלום, כרטיסי בנק, כרטיסי חיוב, כרטיסי אשראי, כרטיסי 
שיחות טלפון, שירותי כרטיס משולמים מראש, מכונות 

אוטומטיות לשירותי בנק (כספומטים) ושירותי כספומטים, 
שירותי כספים אלקטרונים והעברת מטבע ושירותי תשלום 

אלקטרוניים.                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 134631/01/2018



Trade Mark No. 292146 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Wired vaporizer 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; 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic 
cigarettes; electronic cigarettes as substitute for 
traditional cigarettes; electronic devices for the 
inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products 
and tobacco substitutes; smoker's 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.

מאיידים קוויים עבור סיגריות אלקטרוניות ומכשירי עישון טבק; 
טבק גולמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לגלגול סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא 

למטרות רפואיות); צרכי מעשנים, לרבות נייר וגלילים לסיגריות, 
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות, מאפרות, 
מקטרות, מכשירי כיס לגלגול סיגריות, מצתים, גפרורים, מקלות 
טבק; מוצרי טבק המיועדים לעבור חימום; מכשירים חשמליים 
ורכיביהם לחימום סיגריות או טבק במטרה לשחרר אירוסול 
מכיל ניקוטין לשאיפה; תמיסות ניקוטין נוזליות לשימוש 

בסיגריות אלקטרוניות; מכשירי עישון אלקטרוניים; סיגריות 
אלקטרוניות; סיגריות אלקטרוניות כתחליף לסיגריות מסורתיות; 
מכשירים אלקטרוניים לשאיפת ניקוטין המכיל אירוסול; מכשירי 
אידוי אוראליים למעשנים, מוצרי טבק ותחליפי טבק; צרכי 

מעשנים לסיגריות אלקטרוניות; חלקים ומתאמים למוצרים הנ"ל 
הנכללים בסוג 34; מטפים לסיגריות וסיגרים מחוממים וכן 

מקלות טבק מחוממים; קופסאות סיגריות אלקטרוניות הניתנות 
לטעינה מחדש.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ו שבט תשע"ח - 134731/01/2018



Trade Mark No. 292155 מספר סימן

Application Date 21/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jones Lang LaSalle IP, Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
DE 19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services; financing, appraisal, brokerage, 
and leasing services; consulting and management 
regarding investments in real estate and interests in 
real estate; investment in real estate, interests in real 
estate; all included in Class 36.

שירותי נכסי דלא ניידי; שירותי מימון, הערכה, תיווך, והחכרה; 
ייעוץ וניהול הנוגעים להשקעות בנכסי דלא ניידי ורווחים בנכסי 
דלא ניידי; השקעה בנכסי דלא ניידי, רווחים בנכסי דלא ניידי; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

                                                  

Class: 37 סוג: 37

Real estate development services, construction 
consultation and management, building construction 
supervision, building construction and repair, building 
inspection; all included in Class 37.

שירותי פיתוח נכסי דלא ניידי, ייעוץ וניהול בניה, פיקוח בנייה, 
בניית מבנים ותיקונים, בחינת מבנים; הנכללים כולם בסוג 37.   
                                                                                    

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 134831/01/2018



SHIDO

Trade Mark No. 292162 מספר סימן

Application Date 21/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mitsui Chemicals Agro, Inc.

Address: 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 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: 5 סוג: 5

Preparations for killing weeds and destroying vermin; 
insecticides; pesticides; vermicides; fungicides; 
herbicides; germicides.

תכשירים להשמדת עשבים וקטילת שרצים; קוטלי חרקים; 
קוטלי מזיקים; מדבירי תולעים; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים; 

קוטלי חיידקים.                       

ט"ו שבט תשע"ח - 134931/01/2018



Trade Mark No. 292170 מספר סימן

Application Date 22/02/2017 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

Ice cream, ice-cream bars, ice-cream products, water 
ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
frozen desserts; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; biscuits, cakes, cookies, wafers, 
toffees; binding agents and mixes for making ice 
cream and/or water ices and/or ice lollies and/or 
sherbets and/or frozen confections and/or frozen 
cakes and/or soft ices and/or frozen yoghurts.

גלידה, חטיפי גלידה, מוצרי גלידה, קרחונים, גלידות סורבה, 
ממתקים קפואים, עוגות קפואות, קינוחים קפואים; ממתקים, 
מתוקים, סוכריות; ממתקי סוכר; ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, 
ופלים, סוכריות טופי; חומרים מקשרים ותערובות להכנת 
גלידות ו/או קרחונים ו/או קרטיבים ו/או גלידות סורבה ו/או 
ממתקים קפואים ו/או עוגות קפואות ו/או גלידות רכות ו/או 

יוגורטים קפואים.                                                             
                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 135031/01/2018



Trade Mark No. 292173 מספר סימן

Application Date 22/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: 400 SW Eighth Avenue, Topeka, Kansas, 
66603, 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: 31 סוג: 31

Pet food; all included in class 31.       .31 מזון לחיות מחמד; הנכללים כולם בסוג

ט"ו שבט תשע"ח - 135131/01/2018



Trade Mark No. 292174 מספר סימן

Application Date 22/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Qufaisheh Brothers for Clothing שם: קופישה אח'ואן ללמלבוסאת

Address: Khalil (Hebron), Palestinian Authority כתובת : ח'ליל (חברון ), רשות הפלשתינית

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mohamad Criem, Law Offfice

Address: Derech Ha`atsmaut 43, Haifa, 3303322, Israel

שם: מוחמד כריים, משרד עורכי דין

כתובת : דרך העצמאות 43, חיפה, 3303322, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 135231/01/2018



Trade Mark No. 292184 מספר סימן

Application Date 22/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foldimate Inc. שם: פולדימייט

Address: 879 White Pine Ct., Oak Park, CA 91377, CA, 
U.S.A.

כתובת : 

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Patentick -  IP Portfolio Management

Address: P.O.B. 151, Beit Hanania, 37807, Israel

שם: פטנתיק - ניהול תיקי קניין רוחני

כתובת : ת.ד. 151, בית חנניה, 37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electronic machines for folding laundry and fabric 
which also steams, sanitizes, softens and deodorizes 
the laundry and fabric; all included in class 7.

מכונות אלקטרוניות עבור קיפול כביסה ובדים אשר גם מכילות 
קיטור, חיטוי, ריכוך ובישום לכביסה והבד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .7

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

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

U.S.A., 23/08/2016, No. 87148301 ארה"ב, 23/08/2016, מספר 87148301

Class: 7 סוג: 7

ט"ו שבט תשע"ח - 135331/01/2018



Trade Mark No. 292190 מספר סימן

Application Date 23/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars, cigarillos; lighters; matches; 
smokers’ articles; cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco 
into paper tubes; electronic cigarettes; liquids for 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and their 
parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco; all included in Class 34.

סיגריות; טבק, גלם או מיוצר; מוצרי טבק; תחליפי טבק (שאינם 
למטרות רפואיות); סיגרים, סיגרילות; מצתים; גפרורים; מוצרי 
עישון; נייר לסיגריה, שפורפרות לסיגריה, פילטרים לסיגריה; 
כלי כיס לגלגול סיגריות; מכונות כף יד להזרקת טבק לתוך 
שפורפרות נייר; סיגריות אלקטרוניות; נוזלים לסיגריות 

אלקטרוניות; מוצרי טבק למטרת חימום; מכשירים אלקטרוניים 
וחלקיהם עבור חימום סיגריות או טבק; 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)

European Union, 26/08/2016, No. 015782998 האיחוד האירופי, 26/08/2016, מספר 015782998

Class: 34 סוג: 34

ט"ו שבט תשע"ח - 135431/01/2018



AIR DRAGON 

Trade Mark No. 292191 מספר סימן

Application Date 23/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Prometheus Brands, LLC

Address: 79 Two Bridges Road, Fairfield,, NEW JERSEY, 
07004, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "Hashahar Tower", 30th Floor, 4 Ariel Sharon 
St., Givatayim, 5320045, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל השחר, קומה 30, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים, 
5320045, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Portable air compressor pump for tires; tire repair 
kits; all included in class 12

משאבת מדחס אוויר ניידת לצמיגים; ערכות לתיקון צמיגים; 
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., 23/08/2016, No. 87147250 ארה"ב, 23/08/2016, מספר 87147250

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 135531/01/2018



CLEAR ZONE

Trade Mark No. 292192 מספר סימן

Application Date 23/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Prometheus Brands, LLC

Address: 79 Two Bridges Road, Fairfield,, NEW JERSEY, 
07004, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "Hashahar Tower", 30th Floor, 4 Ariel Sharon 
St., Givatayim, 5320045, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מגדל השחר, קומה 30, רחוב אריאל שרון 4, גבעתיים, 
5320045, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Rear view mirror for automobiles; all included in class 
12.

מראה אחורית לרכבים ; 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., 23/08/2016, No. 87147305 ארה"ב, 23/08/2016, מספר 87147305

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 135631/01/2018



PURE LOCKS

Trade Mark No. 292209 מספר סימן

Application Date 23/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; non-medicated preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, 
scalp and hair; hair styling products; hair tinting, 
bleaching, dyeing and coloring preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בישום; שמנים אתריים; קוסמטיקה; תחליבי שיער; 
משחות שיניים; תכשירים שאינם רפואיים לניקוי, טיפוח וייפוי 
של העור, הקרקפת והשיער; מוצרי עיצוב שיער; תכשירי 

צביעה, הלבנה, צבע וגוונים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    

                                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/01/2017, No. 504182017 שוויץ, 13/01/2017, מספר 504182017

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 135731/01/2018



Trade Mark No. 292217 מספר סימן

Application Date 05/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331770 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Polymers for industrial use; polymer compounds for 
use in manufacture; polymers for use in the 
production of semi-finished products; polymer 
coatings; polymer solutions; polymerisates of organic 
compounds for the plastics industry; unprocessed 
artificial resins; unprocessed synthetic resins for use 
in the manufacture of plastic molding compounds; 
unprocessed plastics; chemical additives for use in 
plastics; polymerization plastics.

Class: 17 סוג: 17

Rubber; gutta-percha; rubber; asbestos; mica and 
goods made from these materials, not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; semi-worked plastic substances; fibres 
of polymeric resins; polymeric membranes; elastomer 
polymers; semi-worked polymer resins; plastic fibres 
for use in the production of packaging and for 
industrial use; extruded plastics in the form of foils for 
use in manufacture; padding materials of plastics for 
packaging; insulating materials produced from 
plastics; plastic film for insulating purposes; plastic 
seals; flexible hoses composed of plastics.

Class: 28 סוג: 28

Toys; toys made of plastics; plastic toy models; toy 
model kits of plastic; building blocks (toys) of plastic; 
toy figures of plastic.

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

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

European Union, 18/02/2016, No. 015122914 האיחוד האירופי, 18/02/2016, מספר 015122914

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

Class: 28 סוג: 28

ט"ו שבט תשע"ח - 135831/01/2018



 Owners

Name: BIO-ON S.p.A.

Address: Via Dante Alighieri 7/B, I-40016 San Giorgio Di 
Piano (BO), Italy

(Italy Joint stock company)

ט"ו שבט תשע"ח - 135931/01/2018



Trade Mark No. 292218 מספר סימן

Application Date 16/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331805 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Protective surface coatings and coating 
compositions, including surface coatings and coating 
compositions for goods of metal; coating 
preparations for protection against wear; heat 
resistant coatings in the nature of paint; heat 
protective non-stick coatings for goods of metal, 
including aluminium and steel (paint).

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils, including frying 
pans, pots, cocking pot sets, woks, and saucepans, 
bassins and containers, all of metal (though not of 
precious metal or coated therewith); combined lids 
for kitchen containers; glassware for household 
purposes; knife blocks; carving boards; porcelain 
ware and ceramic ware; baking mats; mixing spoons 
[kitchen utensils]; non-electric blenders for household 
purposes; coasters, not of paper and other than table 
linen; dripping pans; bread bins; dishwashing 
brushes; pastry cutters; molds [kitchen utensils]; 
cookery molds [moulds]; non-electric deep fryers; 
fruit presses, non-electric, for household purposes; 
grills [cooking utensils]; garlic presses [kitchen 
utensils]; non-electric coffee filters; rolling pins, 
domestic; mills for domestic purposes, hand-
operated; non-electric kitchen grinders; kitchen 
utensils; non-electric cooking utensils; pepper pots; 
hand-operated pepper mills; beaters, non-electric; 
whisks, non-electric, for household purposes; plates 
to prevent milk boiling over; corkscrews, electric and 
non-electric; utensils for household purposes; kitchen 
graters; salad bowls; salt cellars; strainers; strainers 
for household use; bread boards; cutting boards for 
the kitchen; holloware; basins [receptacles]; cookie 
[biscuit] cutters; spatulas [kitchen utensils]; 
confectioners' decorating bags [pastry bags]; grill 
supports; non-electric canners [pressure cookers]; 
waffle irons, non-electric.

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

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

Denmark, 19/03/2016, No. VA 2016 00726 VA 2016 00726 דנמרק, 19/03/2016, מספר

Class: 2 סוג: 2

Class: 21 סוג: 21

ט"ו שבט תשע"ח - 136031/01/2018



 Owners

Name: Scanpan A/S

Address: Industrivej 49, DK-8550 Ryomgård, Denmark

(Denmark Limited Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 136131/01/2018



Trade Mark No. 292220 מספר סימן

Application Date 21/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331867 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, orange, dark pink, light blue, green, light 
brown, purple and red.

 Owners

Name: GEM MODA AKSESUAR TEKSTİL SANAYİ DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Levent Tekfen Tower,Büyükdere Cad. K:8 
N:209, Şişli, İstanbul, Turkey

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks, 
footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, 
visors, berets, caps [headwear], skull caps.

ט"ו שבט תשע"ח - 136231/01/2018



Trade Mark No. 292223 מספר סימן

Application Date 05/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1331904 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

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.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; office functions; 
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 
management, business administration and business 
consultancy; accounting; commercial consultancy 
services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies, import-export 
agencies; temporary personnel placement services; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely, 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, 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.

ט"ו שבט תשע"ח - 136331/01/2018



 Owners

Name: MC TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Demirciler Sitesi Galaksi 2,İşmerkezi No: 81, 
K:5/76-77-92, Zeytinburnu İstanbul, Turkey

(Turkey Limited Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 136431/01/2018



Trade Mark No. 292225 מספר סימן

Application Date 04/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331943 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The words contained in the mark have no meaning 
(and therefore cannot be translated); The words 
contained in the mark not a geographical name and 
no special meaning.

The mark si CZYK; Make the letter "C" be curve 
graphics.

 Owners

Name: Changzhou Yunkong Electronic Co.,Ltd.

Address: Jiannong Developing Zone,Yaoguan Town, 
changzhou, 213102 Jiangsu, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Belts for machines; stators [parts pf machines]; 
control mechanisms for machines, engines or 
motors; couplings other than for land vehicles; 
dynamos; motor, other than for land vehicles / 
engines, other than for land vehicles; igniting, 
magnetos; motors, electric, other than for land 
vehicles.

ט"ו שבט תשע"ח - 136531/01/2018



Trade Mark No. 292226 מספר סימן

Application Date 21/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1331980 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hansgrohe SE

Address: Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, Germany

(Societas Europaea)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Mixing valves being parts for sanitary installations, 
water supply and water outlet fittings with manual 
and automatic controls; taps for washstands, bidets 
and sinks, taps for tubs and showers; shower 
combinations, showers and shower fittings, wall bars, 
shower holders, overhead showers, lateral-jet 
showers, hand showers, shower hoses, inflow and 
outflow fittings for sanitary basins, for washstands, 
for sink units, for bidets, for bath tubs and for shower 
trays; regulating apparatus for apparatus for water 
supply and sanitary purposes, control apparatus for 
apparatus for water supply and sanitary purposes.

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

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

European Union, 31/05/2016, No. 015493307 האיחוד האירופי, 31/05/2016, מספר 015493307

Class: 11 סוג: 11

Mixing valves being parts for sanitary installations, 
water supply and water outlet fittings with manual and 
automatic controls; Taps for washstands, bidets and 
sinks, taps for tubs and showers; Shower holders; 
Intake and outlet fittings for sanitary basins, 
washstands, sinks, bidets, bath tubs and shower 
trays; Regulating apparatus for apparatus for water 
supply and sanitary purposes, control apparatus for 
apparatus for water supply and sanitary purposes

European Union, 14/06/2016, No. 015533276 האיחוד האירופי, 14/06/2016, מספר 015533276

Class: 11 סוג: 11

Shower combinations, Showers, and shower fittings, 
Shower rods, Overhead showers, Lateral-jet showers, 
Hand held showers, Shower hoses

ט"ו שבט תשע"ח - 136631/01/2018



Trade Mark No. 292227 מספר סימן

Application Date 05/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332000 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BULGARI S.P.A.

Address: Lungotevere Marzio, 11, I-00186 ROME, Italy

(ITALY Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laptop holders.

Class: 16 סוג: 16

Document holders.

Class: 18 סוג: 18

Leather goods and imitation thereof; key cases; 
vanity cases, not fitted; trunks [luggage]; bags; 
briefcases [leather goods]; bags of imitations of 
leather; bags of textile; bags for sports; beach bags; 
chain mesh purses; purses; handbags; travelling sets 
[leatherware]; brief bags; umbrellas; wallets; 
haversacks; valises; attaché cases; backpacks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/02/2016, No. 302016000015561 איטליה, 17/02/2016, מספר 302016000015561

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

ט"ו שבט תשע"ח - 136731/01/2018



Trade Mark No. 292231 מספר סימן

Application Date 21/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332071 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ISOLTEMA S.P.A.

Address: via Perticari 6/8, I-47035 GAMBETTOLA, Italy

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic), asphalt, pitch and 
bitumen; bituminous products for building, bituminous 
coatings for roofing.

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

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

San Marino, 10/05/2016, No. SM-M-201600101 SM-M-201600101 סן מרינו, 10/05/2016, מספר

Class: 19 סוג: 19

ט"ו שבט תשע"ח - 136831/01/2018



Trade Mark No. 292232 מספר סימן

Application Date 17/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332100 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: X-Technology Swiss GmbH

Address: Samstagernstrasse 45, CH-8832 Wollerau, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, socks, sports clothing, nightwear, 
underwear, outdoor clothing, footwear, headgear, 
caps.

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

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

Switzerland, 14/06/2016, No. 693768 שוויץ, 14/06/2016, מספר 693768

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 136931/01/2018



Trade Mark No. 292237 מספר סימן

Application Date 16/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEACH TRADING CO.INC

Address: 80 carter drive, Edison NJ 08817, U.S.A.

(New Jersey, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online retail services and telephone ordering 
services featuring digital video equipment, digital 
camera equipment, computer equipment, electronics, 
and accessories therefor.

ט"ו שבט תשע"ח - 137031/01/2018



Trade Mark No. 292238 מספר סימן

Application Date 17/12/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1332173 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kendal Nutricare Ltd

Address: Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria LA9 6NL, 
United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements and dietetic preparations; milk 
powder for babies; powdered milk for babies; milk 
powders [foodstuff for babies]; food for babies.

Class: 29 סוג: 29

Dairy products and dairy substitutes; drinks made 
from dairy products; flavoured milk powder for 
making drinks; milk products; powdered milk; 
beverages having a milk base; beverages made from 
or containing milk.

Class: 30 סוג: 30

Cereal-based snack food; rice-based snack food; 
snack food products consisting of cereal products; 
snack food products made from maize flour; snack 
food products made from cereal starch; snack foods 
consisting principally of extruded cereals.

ט"ו שבט תשע"ח - 137131/01/2018



Trade Mark No. 292241 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHAUMET INTERNATIONAL S.A.,

Address: 12 PLACE VENDÔME, F-75001 PARIS-1ER-
ARRONDISSEMENT, France

(France Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry; precious stones; diamonds; 
timepieces and chronometric instruments.

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

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

France, 19/05/2016, No. 4273290 צרפת, 19/05/2016, מספר 4273290

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 137231/01/2018



Trade Mark No. 292244 מספר סימן

Application Date 22/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Project 1920, LLC

Address: 881 Parma Way, Los Altos CA 94025, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, namely, leather bags, luxury handbags, bags 
for travel; handbags; purses; pocketbooks; clutches; 
tote bags; luggage; briefcases; attache cases; all 
purpose athletic bags; backpacks; garment bags for 
travel; leather garment bags for travel; briefcase-style 
portfolios; wallets; coin purses; travel kits consisting 
primarily of travel cases, shoe bags for travel; card 
cases, namely, credit card cases, business card 
cases; card cases for carrying identification cards, 
namely, credit cards, drivers' licenses; luggage tags; 
cosmetic cases sold empty; toiletry cases sold 
empty; key cases; umbrellas.

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

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

U.S.A., 23/02/2016, No. 86917481 ארה"ב, 23/02/2016, מספר 86917481

Class: 18 סוג: 18

ט"ו שבט תשע"ח - 137331/01/2018



Trade Mark No. 292245 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332232 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized letters of "G" and 
"W", in which the letter "W" lying inside the letter "G".

 Owners

Name: Yiwu Globalwin Jewelry Co., Ltd.

Address: No.333,Wangdao Road,Beiyuan Community, 
Yiwu City, Zhejiang, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals, unwrought or semi-wrought; boxes 
of precious metal; agates; chains [jewellery]; 
diamonds; jewellery; precious stones; rings 
[jewellery]; silver works of art; wristwatches.

ט"ו שבט תשע"ח - 137431/01/2018



Trade Mark No. 292247 מספר סימן

Application Date 07/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332238 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVIAGEN TURKEYS, INC.

Address: 31186 Midland Trail, East Lewisburg, West 
Virginia 24901, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live turkeys, live turkey eggs; live poultry; live 
animals.

ט"ו שבט תשע"ח - 137531/01/2018



Trade Mark No. 292250 מספר סימן

Application Date 13/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332262 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word stellar in stylized form 
with a star at the end of the cursive "s".

 Owners

Name: KAUTZKY, JENNIFER A.

Address: 10848 OTSEGO STREET, NORTH 
HOLLYWOOD CA 91602, U.S.A.

(United States INDIVIDUAL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycle handlebar grips; bicycle saddle covers; 
bicycle saddles; bicycle seats; bicycles; fitted 
motorcycle covers; motorcycles; motorcycle bags, 
namely, tank bags, saddle bags, sissy bar bags and 
tail bags; motorcycle saddlebags; motorcycle 
saddles; motorcycle seats; motorcycles and structural 
parts therefor; cell phone cases adapted for bicycles; 
fitted bicycle covers; saddle covers for bicycles; 
saddle covers for bicycles or motorcycles; saddle 
covers for bicycles or motorcycles; saddlebags 
adapted for bicycles; saddlebags for bicycles; 
saddles for bicycles; saddles for motorcycles; 
structural parts for motorcycles.

ט"ו שבט תשע"ח - 137631/01/2018



Trade Mark No. 292251 מספר סימן

Application Date 23/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332278 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sellas Life Sciences Group Ltd.

Address: O'Hara House, 3 Bermudiana Road, Hamilton 
House HM 11, Bermuda

(Bermuda Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

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

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

U.S.A., 24/05/2016, No. 87048494 ארה"ב, 24/05/2016, מספר 87048494

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 137731/01/2018



Trade Mark No. 292252 מספר סימן

Application Date 12/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332302 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, machine tools and industrial robots for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastics 
and minerals, 3D printers, 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, lifting, loading and 
transmission machines and robotic mechanisms 
(machines) for lifting, loading and transmission 
purposes; elevators, escalators and cranes, 
machines and robotic mechanisms (machines) for 
use in agriculture and animal breeding, machines 
and robotic mechanisms (machines) for processing 
cereals, fruits, vegetables and food, engines and 
motors, other than for land vehicles, parts and fittings 
therefor; 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, 
bearings (parts of machines), roller or ball bearings, 
machines for mounting and detaching tires, 
alternators, current generators, electric generators, 
current generators operated with solar energy, 
painting machines, automatic spray guns for paint, 
electric, hydraulic and pneumatic punching machines 
and guns, electric adhesive tape dispensers 
(machines), electric guns for compressed gas or 
liquid spraying machines, electric hand drills, electric 
hand saws, electric jigsaw machines, spiral 
machines, compressed air machines, compressors 
(machines), vehicle washing installations, robotic 
mechanisms (machines) with the abovementioned 
functions, electric and gas-operated welding 
apparatus, electric arc welding apparatus, electric 

ט"ו שבט תשע"ח - 137831/01/2018



 Owners

Name: AKY TEKNOLOJİ MAKİNA REKLAMCILIK  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: ÇİLEK MAHALLESİ CUMHURİYET, BULVARI 
NO:104, AKDENİZ MERSİN, Turkey

(TURKEY LIMITED COMPANY)

soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, 
electrodes for welding machines, industrial robots 
(machines) with the abovementioned functions; 
printing machines, packaging machines, filling, 
plugging and sealing machines, labellers (machines), 
sorting machines, industrial robots (machines) with 
the abovementioned functions, electric packing 
machines for plugging and sealing of plastics, 
machines for textile processing, sewing machines, 
industrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, pumps other than parts of machines or 
engines, fuel dispensing pumps for service stations, 
self-regulating fuel pumps, electric kitchen machines 
for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing 
foodstuff, washing machines, laundry washing 
machines, dishwashers, spin driers (not heated), 
electric cleaning machines for cleaning floors, 
carpets or floorings, vacuum cleaners and parts 
thereof, automatic vending machines, galvanizing 
and electroplating machines, electric door openers 
and closers, joints (parts of engines).

ט"ו שבט תשע"ח - 137931/01/2018



Trade Mark No. 292253 מספר סימן

Application Date 20/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332309 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a sector and Chinese 
characters "LU HUA" in the sector and Chinese 
characters "Zl RAN XIAN" below them.

"LU" means "a Chinese name''; "HUA" means 
"Flower"; "Zl RAN" means "Natural"; "XIAN" means 
''Fresh", the Chinese characters "LU HUA ZI RAN 
XIAN" as a created combination, convey no special 
meaning.

 Owners

Name: SHANDONG LUHUA GROUP CO., LTD.

Address: No. 39 Longmen East Road, Laiyang, 
Shandong, People's Republic of China

(THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Limited 
company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Vinegar; soya sauce; condiments; sauces 
[condiments]; chow-chow [condiment]; relish 
[condiment]; soya bean paste [condiment]; seasoning 
containing chicken flavour; monosodium glutamate; 
seasoning sauce.

ט"ו שבט תשע"ח - 138031/01/2018



Trade Mark No. 292254 מספר סימן

Application Date 28/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332318 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, yellow, gold, beige, brown, dark green 
and light green.

 Owners

Name: HUERCASA 5ª GAMA, S.A.

Address: C/ Dehesa Boyal, s/n, E-40297 Sanchonuño 
(Segovia), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat; fish not live; poultry not live; game not live; 
meat extracts; preserved fruit; pulses, preserved; 
frozen fruits; processed legumes; dried pulses; 
processed dried fruits and nuts; jellies, jams, 
compotes, fruit and vegetable spreads; eggs; milk; 
dairy products, excluding iced dairy drinks, ice cream 
and frozen yogurt; edible oils and fats.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/06/2016, No. 015579683 האיחוד האירופי, 26/06/2016, מספר 015579683

Class: 29 סוג: 29

ט"ו שבט תשע"ח - 138131/01/2018



Trade Mark No. 292256 מספר סימן

Application Date 20/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332340 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

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

(Société anonyme France)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-diabetic 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, 08/07/2016, No. 4285956 צרפת, 08/07/2016, מספר 4285956

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 138231/01/2018



Trade Mark No. 292259 מספר סימן

Application Date 19/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332354 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MONGE & C. S.P.A.

Address: Via Savigliano, 31, I-12030 MONASTEROLO DI 
SAVIGLIANO (CUNEO), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal 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)

Italy, 10/05/2016, No. 302016000047639 איטליה, 10/05/2016, מספר 302016000047639

Class: 31 סוג: 31

ט"ו שבט תשע"ח - 138331/01/2018



Trade Mark No. 292260 מספר סימן

Application Date 19/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332355 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MONGE & C. S.P.A.

Address: Via Savigliano, 31, I-12030 MONASTEROLO DI 
SAVIGLIANO (CUNEO), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal 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)

Italy, 09/05/2016, No. 302016000047333 איטליה, 09/05/2016, מספר 302016000047333

Class: 31 סוג: 31

ט"ו שבט תשע"ח - 138431/01/2018



Trade Mark No. 292262 מספר סימן

Application Date 23/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332405 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optoelectronic devices; light emitting diodes (LEDs); 
diodes; transistors; semiconductor devices; 
semiconductor chips; semiconductor wafers; 
apparatus and instruments for switching, 
transforming, regulating or controlling electricity; 
electrical integrated control systems for use in the 
fields of lighting, LED lighting, and security; electric 
switches, electrical controllers, electronic circuits and 
electric components for lighting, namely, electrical 
lighting controllers, electric light dimmers, sensors, 
electric transmitters and receivers for lighting; control 
software for lighting; wireless remote controls for 
lighting; calibration equipment, namely, sensors and 
electrical controllers for lighting; power supplies; 
electronic driver circuits; modules, namely, power 
modules, lighting modules, and modules and 
subassemblies in the nature of light emitting diodes 
(LEDs); networking hardware, namely, lighting 
network hardware; downloadable webinars in the 
field of lighting.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, including LED lighting apparatus; 
lighting fixtures, namely, interior and exterior lighting 
fixtures; light bulbs; LED lamps; spotlights; 
flashlights; lanterns; headlamps; automobile and 
motor vehicle lights.

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

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

U.S.A., 25/03/2016, No. 86953933 ארה"ב, 25/03/2016, מספר 86953933

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 138531/01/2018



 Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 SILICON DR., DURHAM NC 27703, 
U.S.A.

(North Carolina, United States Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 138631/01/2018



Trade Mark No. 292263 מספר סימן

Application Date 02/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332416 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pacific Biosciences of California, Inc.

Address: 1380 Willow Road, Menlo Park CA 94025, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical diagnostic assays and reagents for use in 
genetic sequencing and biochemical analysis, other 
than for research purposes.

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments and medical analytical array 
chips for clinical medical genetic sequencing and 
biochemical analysis, all of the foregoing for medical 
purposes.

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

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

U.S.A., 08/03/2016, No. 86933399 ארה"ב, 08/03/2016, מספר 86933399

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 138731/01/2018



Trade Mark No. 292264 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332439 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LIBERTY PROCUREMENT CO. INC.

Address: 650 LIBERTY AVENUE, UNION NJ 07083, 
U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store, mail order and computer on-line retail 
services featuring linen products, home furnishings, 
toys, books, furniture, housewares, house plants, 
kitchen appliances, office supplies, knapsacks, 
luggage, lamps, soaps, lotions, toothbrushes, kitchen 
accessories, bathroom accessories, novelty items, 
picture frames, candles, aromatherapy products, 
potpourri, desktop electronics, umbrellas, and 
apparel.

ט"ו שבט תשע"ח - 138831/01/2018



Trade Mark No. 292267 מספר סימן

Application Date 07/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332476 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVATECH S.A.

Address: 1058 Voie Antiope-ZI Athélia III, F-13705 La 
Ciotat Cedex, France

(France S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical implants for use in the lungs.

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

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

European Union, 13/10/2016, No. 015514631 האיחוד האירופי, 13/10/2016, מספר 015514631

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 138931/01/2018



Trade Mark No. 292268 מספר סימן

Application Date 18/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332479 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CYBERNETIC TECHNOLOGIES  NETICTECH 
S.A.

Address: Plac Andersa 7, PL-61-894 Poznań, Poland

(Poland Joint-stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Teaching apparatus and instruments for children; 
instructional and teaching apparatus and instruments 
for children, science sets for children being teaching 
apparatus; science sets for children being 
instructional apparatus.

Class: 28 סוג: 28

Toys, games, playthings and novelties.

Class: 41 סוג: 41

Educational services provided for children; education 
services relating to the development of children's 
mental faculties; training in computer programming 
for children; educational services relating to the 
writing of computer programs for children 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)

Poland, 03/11/2016, No. Z.463450 Z.463450 פולין, 03/11/2016, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 139031/01/2018



Trade Mark No. 292269 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332485 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIFILM Corporation

Address: 26-30, Nishiazabu 2-chome,,Minato-ku, Tokyo 
106-8620, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital cameras; lenses for digital cameras; digital 
camera flashes; cases adapted for digital cameras; 
straps for digital cameras; image sensors for digital 
cameras.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/06/2016, No. 2016-068080 יפן, 23/06/2016, מספר 2016-068080

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 139131/01/2018



Trade Mark No. 292273 מספר סימן

Application Date 10/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332548 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Antifreeze; brake fluid; coolants; power steering fluid; 
transmission fluid.

Class: 4 סוג: 4

Engine oils; industrial grease; lubricating grease; fuel 
oil; industrial oil; lubricating oils; motor oil.

Class: 7 סוג: 7

Air compressors; balance shafts for engines; belts for 
engines; belts for machines; belts for motors; power 
transmission belts for machines; timing belts for 
engines; timing belts for machines; timing belts for 
motors; fan belts for engines and motors; timing belts 
for land vehicle engines; power operated blowers; 
bellows [parts of machines]; machine tools; tools 
(parts of machines); camshafts; canisters for 
automobile engines; carburetors; catalytic converters; 
injectors for engines; fuel injection devices for 
internal combustion engines; compressors as parts of 
machines, motors and engines; connecting rods for 
engines and motors; pumps for cooling engines; 
control mechanisms for machines, engines or 
motors; fans for engines and motors; crankshafts; 
automotive engine blocks; cylinder heads for 
engines; cover for cylinder head and rocker for 
engines and motors; cylinder liner (parts of engines); 
distributors for vehicle engines; distributor caps for 
vehicle engines; exhaust gas recirculation [EGR] 
coolers for motors and engines; exhaust gas 
recirculation [EGR] valves for motors and engines; 
engine mounting insulator for motors and engines; 
exhaust pipes for land vehicle engines; exhaust 
valves for land vehicle engines; machine flywheels; 
fuel filters (parts of engines); fuel filters (parts of 
machines); fuel injection pumps for engines; fuel 
injectors for internal combustion engines; fuel pumps 
for land vehicle engines; pulleys [parts of machines]; 
pumps [machines]; glow plugs for diesel engines; 
idler being parts of machines; idler pulleys being 
parts of machines; ignition coils [parts of engines]; 
ignition coil harness [parts of engines]; injection 
nozzle and holder [parts of engines]; intake valve for 
engines and motors; inter coolers for engines and 
motors; LPG pump drivers for engines and motors; 
intake manifolds for internal combustion engines; 

ט"ו שבט תשע"ח - 139231/01/2018



exhaust manifold for engines; intake manifolds for 
engines; intake manifolds for motors; gas mixing 
machines; fuel mixer (parts of engines); muffler pipes 
for motors and engines; oil pumps for land vehicle 
engines; positive crankcase ventilation [PCV] valves 
for motors and engines; pistons [parts of machines or 
engines]; piston rings; radiators [cooling] for motors 
and engines; radiator shroud for motors and engines; 
rocker arms for engines; rocker arm for motors; 
rocker arm lash adjusters for motors and engines; 
sparking plugs for internal combustion engines; 
sparking plug cables for internal combustion engines; 
starters for motors and engines; tensioners for 
machines, motors and engines; throttle bodies for 
engines and motors; timing belts for motors and 
engines; timing belt covers for motors and engines; 
transmission mounting insulator for motors and 
engines; turbochargers for machines; valves [parts of 
machines]; vaporizers for motors and engines; water 
separators; linear actuators; hydraulic valve 
actuators; pneumatic valve actuators; air cleaners 
[parts of engines]; air-cooled condensers; air filters 
for automobile engines; forging moulds for 
automobiles; regulators [parts of machines]; metal 
engine gaskets for vehicles; gaskets, not of metal, for 
vehicle engines; oil coolers for engines and motors; 
oil filters for engines and motors; motors for air 
conditioner blowers; motors for gas condenser (other 
than parts of machines) cooling fans; pulleys for 
compressors for automobiles air conditioners; air 
intake surge tanks for automobile engines; air tanks 
for automobile engines; oil pans for automobiles; 
engine oil pan for automobiles; air filter cartridges for 
land vehicle engines; oil filter cartridges for land 
vehicle engines; generators for automobiles; 
generator rectifier for automobiles; generator rotors 
for automobiles; generator stator for automobiles; 
engine gaskets for automobiles.

Class: 9 סוג: 9

Sensors [measurement apparatus], other than for 
medical use; antennas; armatures [electricity]; anti-
theft warning apparatus; audio equipment; batteries; 
battery cables; battery boxes; battery plates; 
electronic control systems for machines; cameras; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; electrical 
controllers; electronic process control units; fuel 
gauges; temperature gauges; fuses; junction boxes 
[electricity]; navigational instruments; relays, electric; 
resonators; speakers; speedometers; speedometer 
cables; switches, electric; tachometers; thermostats; 
thermostat cases; thermostat housing; time clocks; 
alarms; transmitters [telecommunication]; blinkers 
[signalling lights]; wires, electric; electronic apparatus 
for parking information; lighting ballasts; emergency 
light bars for vehicles; emergency signal transmitters; 
pulse generators for automobiles.

ט"ו שבט תשע"ח - 139331/01/2018



Class: 11 סוג: 11

Fans [parts of air-conditioning installations]; filters for 
air purifiers; air conditioning units; air dryers; hot air 
blowers; light bulbs; fans for gas condensers, other 
than parts of machines; covers specially adapted for 
gas condensers, other than parts of machines; 
evaporators; electric heaters; lamps for automobiles; 
lamp glasses; lamp bulbs; dryers for industrial 
purposes; radiator caps; air filters for air conditioning 
units.

Class: 12 סוג: 12

Anti-lock braking systems [ABS] for automobiles; 
structural parts for automobiles; accelerator cables 
for automobiles; accelerator pedals for automobiles; 
air bags for vehicles; air pumps for automobile tires; 
arms for windscreen wipers; ashtrays for vehicles; 
torque converters for automobiles; anti-theft alarms 
for vehicles; anti-theft devices for vehicles; valve 
bodies for automobiles; axles for vehicles; axle 
carriers for automobiles; axle housings for 
automobiles; axle knuckles for automobiles; ball 
joints for automobiles; axle bearings for land 
vehicles; wheel bearings for land vehicles; safety 
belts for automobile seats; brakes for automobiles; 
brake boosters for automobiles; brake discs for 
vehicles; brake drums for vehicles; brake cylinders 
for vehicles; brake pads for automobiles; brake 
pedals for vehicles; brake shoes for automobiles; 
brake linings for automobiles; bumper covers for 
automobiles; bumper energy absorbers for 
automobiles; bumper guards for automobiles; 
bumper lips for automobiles; mouldings for 
automobile bumpers; bumper rails for automobiles; 
bumper stays for automobiles; bumper steps for 
automobiles; cabins for automobiles; brake calipers 
for vehicles; cap mounting cylinders for automobiles; 
automobile covers [shaped]; center facia for 
automobiles; frames for automobile chassis; child 
restraints for vehicle seats; clutch boosters for 
automobiles; clutch cables for automobiles; clutch 
covers for automobiles; clutch discs for automobiles; 
clutch housings for automobiles; clutch master 
cylinders for automobiles; clutch pedals for land 
vehicles; clutch power cylinders for automobiles; 
clutch release cylinders for automobiles; clutch 
release forks for automobiles; concentric slave 
cylinders for automobiles; console armrests for 
automobiles; cooling fan clutches for land vehicles; 
couplings for land vehicles; cowl cross bars for 
automobiles; cowl top covers for automobiles; crash 
pads for automobiles; crossmembers for 
automobiles; constant-velocity joints for automobiles; 
decks for trucks; differential carriers for automobiles; 
differential cases for automobiles; disc and clutch 
covers for automobiles; disc brake seals for 
automobiles; automobile door checker; automobile 
door handles; automobile door steps; automobile 
door visors; drag links for automobiles; automobile 
engines; engine covers for automobiles; engine 
mounting rubbers for automobiles; engine 
undercover for automobiles; undercover for fenders 
for land vehicles; floor consoles for automobiles; 
frame mouldings for automobiles; caps for vehicle 
gas tanks; doors for vehicle gas tanks; fuel pump 
senders for vehicle gas tanks; fuel tanks for vehicles; 

ט"ו שבט תשע"ח - 139431/01/2018



garnish for automobiles; gears for land vehicles; 
glass mouldings for automobiles; glove boxes for 
vehicles; head linings for automobiles; headrests for 
vehicle seats; hood insulating pads for automobiles; 
hood strips for automobiles; idle speed control 
apparatus for automobiles; interior trim for 
automobiles; leaf springs for land vehicle 
suspensions; levers for automobiles; lever cables for 
automobiles; anti-theft locks for use on automobile 
steering wheels; electrical anti-theft installations for 
vehicles; mudguards; over running clutch for 
automobiles; body panels for vehicles; door panels 
for land vehicles; parking brakes for automobiles; 
pillers for automobiles; planer carriers for 
automobiles; power steering gear seal for 
automobiles; transmission mechanisms for land 
vehicles; motors for powered windows for land 
vehicles; propeller shafts for automobiles; radiator 
grills for automobile; mirrors for use on vehicles; 
rearview mirrors; reservoirs for land vehicles; 
reservoir tank for land vehicles; car-top luggage 
carriers; roof panels for land vehicles; automobile 
roof racks; rubber bushes for automobile wheel 
suspensions; automobile seats; seat back organizers 
specially adapted for use in cars; safety belts for 
vehicle seats; automobile seat covers; automobile 
seat cushions; security alarms for vehicles; security 
harness for vehicle seats; cardan shafts for vehicles; 
drive shafts for land vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; shock absorbers for automobiles; side 
members for land vehicles; slack adjuster for brakes 
for vehicles; spare tire carriers for vehicles; spoilers 
for vehicles; vehicle suspension springs; shock 
absorbing springs for vehicles; stabilizer bars for land 
vehicle suspensions; steering gears for land vehicles; 
steering linkages for land vehicles; automobile 
steering wheels; column for automobile steering 
wheels; shafts for automobile steering wheels; strut 
insulator for automobiles; automobile sunroofs; 
automobile windscreen sunshades; sun visors for 
automobiles; synchronizer rings [parts of land 
vehicles]; tailboard lifts [parts of land vehicles]; 
connecting rods for land vehicles, other than parts of 
motors and engines; tires; torque converters for land 
vehicles; tow bars for vehicles; rubber tracks for 
automobiles; transfers for transmissions for land 
vehicles; transmissions for land vehicles; universal 
joints for land vehicles; solenoid valve for 
automobiles; brake valve for automobiles; expansion 
valve for automobiles; weather strips for land 
vehicles; automobile wheels; wheel brake cylinders 
for land vehicles; wheel covers for land vehicles; 
wheel cylinders for land vehicles; wheel guards for 
automobiles; automobile wheel hubs; cap for 
automobile wheel hubs; windows for vehicles; nozzle 
for windshield washer; windshield wiper blades; 
motor for windshield wipers; wiper motor arm for 
automobiles; wood grain upholstery for vehicles; 
electronic automobile dashboards; back-up warning 
alarms for vehicles; automobile horns; anti-theft 
devices for automobiles; oil screens for automobiles.
Class: 21 סוג: 21

Unfinished window glass for vehicles.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 139531/01/2018



 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

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

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

Republic of Korea, 16/05/2016, No. 4020160036259 דרום קוריאה, 16/05/2016, מספר 4020160036259

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 21 סוג: 21

ט"ו שבט תשע"ח - 139631/01/2018



Trade Mark No. 292274 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332556 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for collecting, managing, searching, and 
viewing records of transactions or activities that take 
place on computer systems.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in collecting, managing, searching, and viewing 
records of transactions or activities that take place on 
computer systems.

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

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

U.S.A., 21/03/2016, No. 86946934 ארה"ב, 21/03/2016, מספר 86946934

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 21/03/2016, No. 86946938 ארה"ב, 21/03/2016, מספר 86946938

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 139731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, aqua blue, grey and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of yellow, aqua blue, grey 
and black geometric shapes overlapping to create a 
stylized letter "L". The color white represents 
background and is not a part of the mark.

The mark consists of yellow, aqua blue, grey and 
black geometric shapes overlapping to create a 
stylized letter "L". The color white represents 
background and is not a part of the mark.

 Owners

Name: Elasticsearch BV

Address: Rijnsburgstraat 9-11, NL-1059 AT Amsterdam, 
Netherlands

(Netherlands limited liability company)

ט"ו שבט תשע"ח - 139831/01/2018



Trade Mark No. 292275 מספר סימן

Application Date 11/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
115184 Moscow, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

High-protein cereal bars; waffles; malt biscuits; fruit 
jellies [confectionery]; confectionery for decorating 
Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; caramels 
[candy]; sweetmeats [candy]; crackers; pastilles 
[confectionery]; cookies; petit-beurre biscuits; 
pralines; gingerbread; petits fours [cakes]; halvah; 
chocolate.

ט"ו שבט תשע"ח - 139931/01/2018



Trade Mark No. 292276 מספר סימן

Application Date 02/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coors Brewing Company

Address: 1801 California Street, Suite 4600, 
Denver,Colorado 80202, U.S.A.

(Colorado,USA A company incorporated under the laws 
of Colorado,  )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes.

Class: 32 סוג: 32

Beer, ale, stout, porter, lager.

Class: 40 סוג: 40

Brewing services.

ט"ו שבט תשע"ח - 140031/01/2018



Trade Mark No. 292277 מספר סימן

Application Date 22/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332590 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZELU CHEMIE GmbH

Address: Robert-Bosch-Straße 8, 71711 Murr, Germany

(DE limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; isocyanates; isocyanate 
compounds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/06/2016, No. 30 2016 018 096 גרמניה, 23/06/2016, מספר 096 018 2016 30

Class: 1 סוג: 1

ט"ו שבט תשע"ח - 140131/01/2018



Trade Mark No. 292280 מספר סימן

Application Date 14/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332603 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of 'anyby' in English at the left 
side, and two chinese characters at the right side, 
both of the English part and the Chinese part are 
place in the same horizontal line.

 Owners

Name: Kennede Electronics MFG.Co., Ltd.

Address: No.21, Jintong Road,Tangxia Town, Pengjiang 
District, Jiangmen City, 529000 Guangdong Province, 
People's Republic of China

(China Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mixers [machines]; kitchen machines, electric; food 
processors, electric; washing machines [laundry]; 
hand-held tools, other than hand-operated; machines 
and apparatus for cleaning, electric; beaters, electric; 
robots [machines]; blowing machines; road sweeping 
machines [self-propelled].

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; battery chargers; 
batteries, electric; plates for batteries; weighing 
machines; transformers [electricity]; computer 
programs [downloadable software]; switches, electric; 
alarms; signal lanterns.

Class: 11 סוג: 11

Lamps; lighting apparatus and installations; torches 
for lighting; fans [air-conditioning], air purifying 
apparatus and machines; radiators, electric; air 
conditioning installations; hair driers; refrigerators; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus.

ט"ו שבט תשע"ח - 140231/01/2018



Trade Mark No. 292281 מספר סימן

Application Date 19/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332604 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software used to perform analytics on 
and monitor application performance of proprietary 
and open source software applications.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in performing analytics on and monitoring application 
performance of proprietary and open source software 
applications.

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

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

U.S.A., 21/03/2016, No. 86946913 ארה"ב, 21/03/2016, מספר 86946913

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 21/03/2016, No. 86946915 ארה"ב, 21/03/2016, מספר 86946915

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 140331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, aqua blue and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of blue, black and aqua blue 
geometric shapes overlapping to create a stylized 
letter "B".

The mark consists of blue, black and aqua blue 
geometric shapes overlapping to create a stylized 
letter "B".

 Owners

Name: Elasticsearch BV

Address: Rijnsburgstraat 9-11, NL-1059 AT Amsterdam, 
Netherlands

(Netherlands limited liability company)

ט"ו שבט תשע"ח - 140431/01/2018



Trade Mark No. 292282 מספר סימן

Application Date 19/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332605 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for use in 
searching, indexing, organizing, managing, 
processing, storing, retrieving, analyzing and 
reporting information and data.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in searching, indexing, organizing, managing, 
processing, storing, retrieving, analyzing and 
reporting information and data; cloud computing and 
software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting computer software applications of others for 
searching, indexing, organizing, managing, 
processing, storing, retrieving, analyzing and 
reporting information and data; technical support 
services, namely, troubleshooting of cloud computing 
software problems and cloud computing consulting 
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., 21/03/2016, No. 86946918 ארה"ב, 21/03/2016, מספר 86946918

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 21/03/2016, No. 86946924 ארה"ב, 21/03/2016, מספר 86946924

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 140531/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, blue, aqua blue and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of yellow, blue, aqua blue 
and black geometric shapes to create a stylized letter 
"E".

The mark consists of yellow, blue, aqua blue and 
black geometric shapes to create a stylized letter "E".

 Owners

Name: Elasticsearch BV

Address: Rijnsburgstraat 9-11, NL-1059 AT Amsterdam, 
Netherlands

(Netherlands limited liability company)

ט"ו שבט תשע"ח - 140631/01/2018



Trade Mark No. 292284 מספר סימן

Application Date 20/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332627 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, candies and chewing gums with or 
without sugar.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/05/2016, No. 302016000052834 איטליה, 23/05/2016, מספר 302016000052834

Class: 30 סוג: 30

ט"ו שבט תשע"ח - 140731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, light green, dark green, dark grey, light 
grey and black.

The mark consists of the words TIC TAC written in 
white color and placed inside a stylized leaf in green 
with dark green shades; inside the stylized leaf, on 
the left side, there are some white-grey shades; the 
stylized leaf is surrounded by a white border; inside 
the white border, on the lower left side, there is a 
grey half border; inside the lower part of the leaf, 
below the white border, there is a dark-grey shade; 
below of the stylized leaf, there is the term 
INTENSER written in dark green block letters, where 
the letter N is depicted like an inverted letter U.

 Owners

Name: Ferrero S.p.A.

Address: Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba (CN), 
Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

ט"ו שבט תשע"ח - 140831/01/2018



Trade Mark No. 292285 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332644 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALMO NATURE S.p.A.

Address: Piazza dei Giustiniani, 6, I-16123 Genova, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing clothing to needy persons [charitable 
services]; adoption placement; adoption of animals; 
on-line social networking services; chaperoning; 
animal protection services; assisting in the locating of 
lost pets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/06/2016, No. 015597016 האיחוד האירופי, 29/06/2016, מספר 015597016

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 140931/01/2018



Trade Mark No. 292288 מספר סימן

Application Date 04/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332728 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and apparatus for processing and 
preparing beverages, machine tools; seals, being 
parts of machines, in particular for hydraulic packing; 
machine fittings; beer (apparatus for drawing up - 
under pressure); beer pumps; reducers (pressure -) 
[parts of machines]; pressure regulators [parts of 
machines].

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, laboratory 
equipment; calibrating rings; precision measuring 
apparatus; measuring devices, electric; screw-
tapping gauges; gasometers [measuring 
instruments]; water level indicators; quantity 
indicators; manometers; time switches, automatic; 
pressure measuring apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for water supply and sanitary purposes; 
electric coffee percolators; taps [faucets]; laboratory 
taps; valves for water or gas apparatus, pipes and 
tubes; control valves for hydraulic pipes and tubes 
[parts of water supply installations]; bath tubs; 
showers; safety showers and baths; fittings for taps, 
being parts of water supply installations.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, knobs of plastic; clips, not of metal, for 
cables and pipes; workbenches; trolleys [furniture]; 
tool chests, not of metal, empty; edgings of plastic 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)

European Union, 19/05/2016, No. 015454457 האיחוד האירופי, 19/05/2016, מספר 015454457

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

ט"ו שבט תשע"ח - 141031/01/2018



 Owners

Name: TOF S.r.l.

Address: Via dell'Erica, 16/18, I-28017 San Maurizio 
D'Opaglio (NO), Italy

(Italy Limited liability company)

ט"ו שבט תשע"ח - 141131/01/2018



Trade Mark No. 292289 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332733 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of "Boston Traders" and the 
design of a dog's face in a circular border.

 Owners

Name: Boston Traders Licensing Inc.

Address: 10 Milk Street, Suite 1055, Boston MA 02108, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, sweaters, jackets, pants, jeans, 
slacks, shorts, shirts, T-shirts and bathing suits.

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

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

U.S.A., 17/05/2016, No. 87040217 ארה"ב, 17/05/2016, מספר 87040217

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 141231/01/2018



Trade Mark No. 292290 מספר סימן

Application Date 18/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332743 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software used in developing other software 
applications; application development software.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
computer software consulting services; support and 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing 
computer software information online.

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

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

Jamaica, 24/05/2016, No. 70276 ג'מאייקה, 24/05/2016, מספר 70276

Class: 9 סוג: 9

computer software used in developing other software 
applications; application development software

Class: 42 סוג: 42

design and development of computer software; 
computer software consulting services; support and 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing 
computer software information online

ט"ו שבט תשע"ח - 141331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, purple, pink, blue, and green.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of three, three-dimensional 
squares with rounded edges, stacked at an angle 
with the bottom square in dark blue, the middle 
square in purple, and the top square featuring a 
multi-color design; the top square contains white, 
purple, pink, blue, and green overlapping waveform 
images set on a dark purple and dark blue 
background; the color gray appears in the outline of 
the image and represents outlining and is not claimed 
as a feature of the mark.

The mark consists of three, three-dimensional 
squares with rounded edges, stacked at an angle 
with the bottom square in dark blue, the middle 
square in purple, and the top square featuring a 
multi-color design; the top square contains white, 
purple, pink, blue, and green overlapping waveform 
images set on a dark purple and dark blue 
background; the color gray appears in the outline of 
the image and represents outlining and is not claimed 
as a feature of the mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 141431/01/2018



Trade Mark No. 292299 מספר סימן

Application Date 18/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332814 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Computerized file management; updating of 
advertising material; providing business information 
via a web site; computerized file management; 
advertising agencies; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; design of advertising materials; 
preparation of advertisements, issuing and updating 
of advertising texts; layout services for advertising 
purposes; marketing; market research; opinion 
polling; online advertising; online promotion of 
computer networks and websites; personnel 
recruitment; business management assistance; 
production of advertising films; radio advertising; 
news clipping services; sponsorship search; 
telemarketing services; distribution and dissemination 
of advertising materials [leaflets, prospectuses, 
printed material, samples]; advertising by mail order; 
sample distribution for advertising purposes; 
demonstration of goods for advertising purposes; 
advertising; public relations services.

ט"ו שבט תשע"ח - 141531/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Training and education consultancy; recreation 
information; recreation information; providing golf 
facilities; providing sports facilities; providing online 
music, not downloadable; providing online videos, not 
downloadable; nursery schools services; physical 
fitness centre services; coaching; coaching [training]; 
practical training [demonstration]; providing 
recreation facilities; sport camp services; fitness club 
services; personal trainer services [fitness training]; 
amusement parks services; conducting fitness 
classes; presentation of live performances; ticket 
agency services [entertainment], education services 
relating to health; education services relating to 
health; gymnastic instruction; entertainment 
information; live music performances; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
symposiums; arranging and conducting of concerts; 
organization of fashion shows for entertainment 
purposes; party planning; booking of seats for shows; 
entertainment; holiday camp services 
[entertainment]; provision of entertainment facilities in 
hotels; organization of sports competitions; arranging 
and conducting of seminars; arranging and 
conducting of workshops [training]; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing instruction courses relating to health; 
organization of shows [impresario services]; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organisation of competitions; rental of 
audio equipment; rental of sports grounds, except 
vehicles.

ט"ו שבט תשע"ח - 141631/01/2018



Class: 43 סוג: 43

Consultancy services in the field of food and drink 
catering; bar services; providing campground 
facilities; resort hotel services; child care center 
services; restaurant services provided by hotels; 
catering; café services; ice cream parlour services; 
pub services; grill restaurants services; hotel 
restaurant services; salad bar services; bar services, 
booking agency services for hotel accommodation; 
day-nursery [crèches] services; retirement home 
services; hotel services; cocktail lounge services; 
tourist inn services; hospitality services [food and 
drink]; corporate hospitality, namely provision of food 
and drink for guests; serving food and drink in 
restaurants and bars; arranging of wedding 
receptions [food and drink]; rental of temporary 
accommodation; rental of drinking water dispensers; 
rental of tents; room reservation services; rental of 
rooms as temporary living accommodations; 
provision of hotel accommodation; services for 
providing food and drink; café services for the 
provision of food and drink; club services for the 
provision of food and drink; delicatessen [restaurant] 
services; inn services for the provision of food and 
drink; canteen services; pub services for the 
provision of food and drink, restaurant services for 
the provision of food and drink; restaurant services 
incorporating licensed bar facilities; take-out 
restaurant services; restaurants featuring home 
delivery; snack bar services; self-service restaurant 
services; catering services; tea room services; 
providing food and drink for guests; day-care and 
elderly care facilities; providing food and drink for 
guests in inns.

ט"ו שבט תשע"ח - 141731/01/2018



 Owners

Name: Kurzentrum Siebenstern GmbH & Co. KG

Address: Schillerstr.27, 95163 Weißenstadt, Germany

(DE limited partnership with limited company as general 
partner)

Class: 44 סוג: 44

Medical information services relating to health care; 
advisory services relating to medical problems; 
health advice and information services; professional 
consultancy relating to health care; health care 
consultancy services [medical]; professional 
consultancy relating to health care; advice relating to 
the personal welfare of elderly people [health]; 
consulting services relating to health care; 
consultancy services relating to personal behavior; 
health counselling; providing of public baths for 
hygiene purposes; medical clinic services; public 
baths for hygiene purposes; health clinic services; 
chiropractic services; floral design services; speech 
therapy services; services of a psychologist; services 
of a medic; convalescent homes services; health 
center services; health spa or thermal bath services; 
medical and healthcare clinics; beauty salon 
services; solarium services; pet grooming services; 
Turkish baths services; visagists' services; 
massages; hair weaving; hygienic and beauty care; 
human hygiene and beauty care; hygienic and 
beauty care; health counselling; medical services; 
health care; hygienic care for human beings; health 
care relating to acupuncture; health care relating to 
relaxation therapy; health care relating to 
homeopathy; health care relating to therapeutic 
massages; health care relating to remedial exercise; 
health care relating to chiropraxis; depilatory waxing; 
hair implantation; manicuring; medical advice for 
individuals with disabilities; public health counseling; 
opticians' services; physical therapy; plastic surgery; 
sauna services; therapy services; animal grooming 
services; services for the provision of medical 
facilities; providing care 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)

Germany, 30/11/2015, No. 302015 061 026 גרמניה, 30/11/2015, מספר 026 061 302015

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 141831/01/2018



Trade Mark No. 292300 מספר סימן

Application Date 16/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332818 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

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Carburetor; spray paint machines; intake air filter; 
automobile motor cylinders; engine oil filter; pumps 
[machines]; pressure adjusting valve; lubrication 
machines; shock absorber; tyre building machines; 
machinery for geologic exploration, mining and ore 
concentration; elevating apparatus; metalworking 
machines; internal-combustion engine, other than for 
land vehicles; spark plug for automobile motors; 
compressors [machines]; belts for machines; starters 
for motors and engines; engines for boats; motors for 
boats; engines, other than for land vehicles; motors, 
other than for land vehicles; taps, parts of machines, 
engines or motors; controls (hydraulic -) for 
machines, motors and engines; filters, parts of 
machines or engines; bearings, parts of machines.

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; washing and 
cleaning of vehicles; vehicle service stations 
[refueling and maintenance]; construction; building 
construction supervision; upholstering; retreading of 
tires [tyres]; spraying & coating services [painting]; 
disinfecting; burglar alarm installation and repair; 
repair information; rental of construction equipment; 
mining extraction; heating equipment installation and 
repair; machinery installation, maintenance and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; airplane maintenance and repair; 
rustproofing.

ט"ו שבט תשע"ח - 141931/01/2018



Trade Mark No. 292302 מספר סימן

Application Date 18/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332826 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 142031/01/2018



Class: 9 סוג: 9

Measurement apparatus and equipment including 
those for scientific, nautical, thopographic, 
meteorologic, industrial and laboratory purposes, 
thermometers, not for medical purposes, barometers, 
ammeters, voltmeters, hygrometers, testing 
apparatus not for medical purposes, telescopes, 
periscopes, directional compasses, speed indicators, 
laboratory apparatus, microscopes, magnifying 
glasses, stills, ovens and furnaces for laboratory 
experiments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, cameras, 
photographic cameras, television apparatus, video 
recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 
players, computers, desktop computers, tablet 
computers, microphones, loudspeakers, earphones, 
telecommunications apparatus, apparatus for the 
reproduction of sound or images, computer 
peripheral devices, cell phones, covers for cell 
phones, telephone apparatus, computer printers, 
scanners [data processing equipment], photocopiers; 
magnetic and optic data carriers and computer 
software and programmes recorded thereto, 
downloadable and recordable electronic publications, 
encoded magnetic and optic cards; antennas, 
satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of 
the aforementioned goods; ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM); electronic 
components used in the electronic parts of machines 
and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, 
integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, 
transistors [electronic], magnetic heads for electronic 
apparatus, electronic locks, photocells, remote 
control apparatus for opening and closing doors, 
optical sensors; counters and quantity indicators for 
measuring the quantity of consumption, automatic 
time switches; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire, safety vests and life-
saving apparatus and equipment; eyeglasses, 
sunglasses, optical lenses and cases, containers, 
parts and components thereof; apparatus and 
instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity, electric plugs, 
junction boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter 
cables, electrical circuit boards, electric resistances, 
electric sockets, transformers [electricity], electrical 
adapters, battery chargers, electric door bells, 
electric and electronic cables, batteries, electric 
accumulators; alarms and anti-theft alarms, other 
than for vehicles, electric bells; signalling apparatus 
and instruments, luminous or mechanical signs for 
traffic use; fire extinguishing apparatus, fire engines, 
fire hose and fire hose nozzles; radar apparatus, 
sonars, night vision apparatus and instruments; 
decorative magnets; metronomes.

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 142131/01/2018



Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; office functions; 
business management, business administration and 
business consultancy; accounting; commercial 
consultancy services; business efficiency expert 
services; import-export agencies; auctioneering; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely, measurement apparatus 
and equipment including those for scientific, nautical, 
thopographic, meteorologic, industrial and laboratory 
purposes, thermometers, not for medical purposes, 
barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, 
testing apparatus not for medical purposes, 
telescopes, periscopes, directional compasses, 
speed indicators, laboratory apparatus, microscopes, 
magnifying glasses, stills, ovens and furnaces for 
laboratory experiments, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
cameras, photographic cameras, television 
apparatus, video recorders, CD and DVD players and 
recorders, MP3 players, computers, desktop 
computers, tablet computers, microphones, 
loudspeakers, earphones, telecommunications 
apparatus, apparatus for the reproduction of sound or 
images, computer peripheral devices, cell phones, 
covers for cell phones, telephone apparatus, 
computer printers, scanners [data processing 
equipment], photocopiers, magnetic and optic data 
carriers and computer software and programmes 
recorded thereto, downloadable and recordable 
electronic publications, encoded magnetic and optic 
cards, antennas, satellite antennas, amplifiers for 
antennas, parts of the aforementioned goods, ticket 
dispensers, automatic teller machines (ATM), 
electronic components used in the electronic parts of 
machines and apparatus, semi-conductors, electronic 
circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], 
diodes, transistors [electronic], magnetic heads for 
electronic apparatus, electronic locks, photocells, 
remote control apparatus for opening and closing 
doors, optical sensors, counters and quantity 
indicators for measuring the quantity of consumption, 
automatic time switches, clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire, safety vests 
and life-saving apparatus and equipment, 
eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, 
containers, parts and components thereof, apparatus 
and instruments for conducting, transforming, 
accumulating or controlling electricity, electric plugs, 
junction boxes [electricity], electric switches, circuit 
breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter 
cables, electrical circuit boards, electric resistances, 
electric sockets, transformers [electricity], electrical 
adapters, battery chargers, electric door bells, 
electric and electronic cables, batteries, electric 
accumulators, alarms and anti-theft alarms, other 
than for vehicles, electric bells, signalling apparatus 
and instruments, luminous or mechanical signs for 
traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, 
fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, 
sonars, night vision apparatus and instruments, 
decorative magnet, metronomes, 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.

ט"ו שבט תשע"ח - 142231/01/2018



 Owners

Name: ALPSAT ELEKTRONİK  SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Halil Rıfatpaşa Mahallesi, Yüzer Havuz Sokak, 
Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, K10-11/1699, Sişli - 
İstanbul, Turkey

(Turkey Limited liability company)

ט"ו שבט תשע"ח - 142331/01/2018



Trade Mark No. 292306 מספר סימן

Application Date 07/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332845 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins; industrial glues; adhesives used in industry; 
polymers as coating agents for paper; glues for floor 
coverings, wall linings, coverings, furniture and goods 
for interior construction; chemical stabilization agents 
for floor coverings; melamine resins; binding agents 
for wooden composites, wooden composite boards, 
particle board; melamine; glue for floor coverings, 
coverings and wall linings or floor, ceiling and wall 
tiles; chemicals for glues.

Class: 2 סוג: 2

Artificial resin colorings; paints; varnishes; lacquers; 
preservatives against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; paints; 
structured coating agents (paints); weather-resistant 
coating agents (paints); liquid coating agents (paints); 
organic coating agents (paints); transparent coating 
agents (paints); watertight coatings agents (paints); 
lacquers as coating agents; moisture-repellant 
coating agents (paints); abrasion-resistant coating 
agents (paints); coating agents for treating floor 
coverings, wall linings and coverings, as well as 
furniture and goods for interior construction (paints); 
coating agents for surfaces in the form of colors 
(paints); coating agents for application on masonry 
(paints).

ט"ו שבט תשע"ח - 142431/01/2018



Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely 
packaging for wooden composites; printed matter, 
namely catalogues, pamphlets, inserts, price lists, 
advertising brochures, writing, paper, business cards, 
notepads, writing or drawing books.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; insulating material; sheets for 
insulation; fiberboards for insulation; insulation 
boards; injected insulation agents; wood-fiber-
polymer construction materials for insulation and 
damping purposes; wood-plastic binding construction 
materials for insulation and damping purposes; 
wooden composite boards and molded padding for 
footfall sound damping.

ט"ו שבט תשע"ח - 142531/01/2018



Class: 19 סוג: 19

Structural timber for building, namely construction 
materials for prefabricated houses or non-metal parts 
for prefabricated houses; building materials, not of 
metal; glued-laminated timber, glued-laminated 
timber with lacquered surface, wooden composites; 
panels and molded padding, not of metal, for 
building; wooden panels; wooden molded padding; 
panels and molded padding from wooden 
composites; wooden composite boards and molded 
padding with wood-veneer protective layers; panels 
and molded padding from wood shavings; panels and 
molded padding from wood particles; panels and 
molded padding from hard-fiber material; panels and 
molded padding from plastic and other non-metal 
materials for building; panels and molded padding 
from a mixture of wood, wooden composites, plastic 
and other non-metal materials for building; wood-
plastic composite materials for building; wood-fiber 
polymer construction materials for building; particle 
board, veneered particle board, laminated particle 
board, particle board and molded padding for 
construction; particle board, fire-resistant particle 
boards and molded padding for building; thin particle 
boards, fiber panels, fiber panels and molded 
padding, for building; wood-fiber panels, fiber panels 
from wood fibers, bonded together with resin and 
particle board pieces, laminated fiber panels; 
oriented strand board, long flat oriented strand board; 
melamine resin-layered fiberboards with medium 
thickness; melamine resin-layered fiberboards with 
greater thickness; hybrid boards with middle ply of 
bamboo; floors, wall panels, not of metal, for building; 
wooden flooring, parquet flooring and parquet panels, 
parquet flooring of wood, parquet flooring of cork; 
parquet flooring out of wood, especially with a middle 
ply of wooden composites; paper and paper molded 
padding for building, namely with paper impregnated 
with artificial resin for laminates; laminates, not of 
metal, laminates out of wood; wood; timber floor 
board; wooden beams; wooden planks; wooden 
paneling; wooden doors; wooden strips; end strips, 
not of metal, for building; end strips of wood, wooden 
composites or plastic or mixtures of these materials 
for floors, wall panels and ceiling coverings, not of 
metal; wooden boards; wood veneers; terrace 
flooring; floor tiles, not of metal; wooden strips for 
building; wood for making household utensils; planks 
(wood for building); timber (sawn -), plywood; timber 
(manufactured -), moldable wood, wood, semi-
worked; prefabricated house parts not consisting of 
metal; prefabricated house construction materials, 
not of metal, for erecting external cellar; prefabricated 
house construction materials, not of metal, for 
erecting bicycle storage; prefabricated house 
construction materials, not of metal, for erecting 
sheds; sliding doors out of vinyl; shutterings, not of 
metal; concrete shutterings; vinyl doors.

ט"ו שבט תשע"ח - 142631/01/2018



Class: 20 סוג: 20

Goods for furniture decorating and interior 
decorating, namely furniture, mirrors, picture frames; 
panels and molded padding as furniture parts; panels 
and molded padding, not of metal, with melamine 
surfaces as furniture parts; countertops (furniture); 
shelves out of wood (furniture); edge-protection strips 
out of extruded plastic for furniture; edge protectors 
out of plastic for furniture; edgings of plastic for 
furniture; edging boards of plastic for shelves; 
decorative edging strips out of wood for future; 
decorative edging strips out of plastic for built-in 
furniture; bins and pallets, not of metal.

Class: 27 סוג: 27

Floor coverings, wall and ceiling covering to the 
extent contained in this class; wall hangings (non-
textile); vinyl wallpaper; wall linings; wall linings out of 
vinyl; floor coverings and artificial floor coverings; 
vinyl floor coverings.

Class: 35 סוג: 35

Compiling goods for third parties for presentation and 
sales purposes; retail services with respect to floor 
coverings, wall linings, ceiling coverings, furniture 
and goods for interior decorating.

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; real estate leasing services; real 
estate management; leasing of real estate.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair, namely repair and 
renovation of wooden floors, wooden ceilings, 
wooden walls, wooden doors, wood-frame windows; 
assembly of floors, wall linings, ceiling coverings, 
furniture and goods for interior decorating and 
prefabricated houses; construction work for creating 
floor coverings, wall linings, ceiling coverings, 
furniture and goods for interior decorating and 
prefabricated houses; construction supervision during 
the construction work.

Class: 40 סוג: 40

Woodworking.

Class: 42 סוג: 42

Architecture; engineering research; engineering 
consulting; engineering technology analyses; drafts 
of engineering structures; technical drawings; 
architecture and engineering; engineering services in 
mechanical engineering; technological research; 
scientific research; technical research; industrial 
research; engineering technology research; technical 
construction projects development; design and 
development of new 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)

ט"ו שבט תשע"ח - 142731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white.

 Owners

Name: SWISS KRONO Tec AG

Address: Museggstrasse 14, CH-6004 Luzern, 
Switzerland

(Switzerland Incorporated Company(

Germany, 11/12/2015, No. 30 2015 062 911 גרמניה, 11/12/2015, מספר 911 062 2015 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 142831/01/2018



Trade Mark No. 292308 מספר סימן

Application Date 07/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332847 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins; industrial glues; adhesives used in industry; 
polymers as coating agents for paper; glues for floor 
coverings, wall linings, coverings, furniture and goods 
for interior construction; chemical stabilization agents 
for floor coverings; melamine resins; binding agents 
for wooden composites, wooden composite boards, 
particle board; melamine; glue for floor coverings, 
coverings and wall linings or floor, ceiling and wall 
tiles; chemicals for glues.

Class: 2 סוג: 2

Artificial resin colorings; paints; varnishes; lacquers; 
preservatives against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; paints; 
structured coating agents (paints); weather-resistant 
coating agents (paints); liquid coating agents (paints); 
organic coating agents (paints); transparent coating 
agents (paints); watertight coatings agents (paints); 
lacquers as coating agents; moisture-repellant 
coating agents (paints); abrasion-resistant coating 
agents (paints); coating agents for treating floor 
coverings, wall linings and coverings, as well as 
furniture and goods for interior construction (paints); 
coating agents for surfaces in the form of colors 
(paints); coating agents for application on masonry 
(paints).

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely 
packaging for wooden composites; printed matter, 
namely catalogues, pamphlets, inserts, price lists, 
advertising brochures, writing, paper, business cards, 
notepads, writing or drawing books.

ט"ו שבט תשע"ח - 142931/01/2018



Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; insulating material; sheets for 
insulation; fiberboards for insulation; insulation 
boards; injected insulation agents; wood-fiber-
polymer construction materials for insulation and 
damping purposes; wood-plastic binding construction 
materials for insulation and damping purposes; 
wooden composite boards and molded padding for 
footfall sound damping.

ט"ו שבט תשע"ח - 143031/01/2018



Class: 19 סוג: 19

Structural timber for building, namely construction 
materials for prefabricated houses or non-metal parts 
for prefabricated houses; building materials, not of 
metal; glued-laminated timber, glued-laminated 
timber with lacquered surface, wooden composites; 
panels and molded padding, not of metal, for 
building; wooden panels; wooden molded padding; 
panels and molded padding from wooden 
composites; wooden composite boards and molded 
padding with wood-veneer protective layers; panels 
and molded padding from wood shavings; panels and 
molded padding from wood particles; panels and 
molded padding from hard-fiber material; panels and 
molded padding from plastic and other non-metal 
materials for building; panels and molded padding 
from a mixture of wood, wooden composites, plastic 
and other non-metal materials for building; wood-
plastic composite materials for building; wood-fiber 
polymer construction materials for building; particle 
board, veneered particle board, laminated particle 
board, particle board and molded padding for 
construction; particle board, fire-resistant particle 
boards and molded padding for building; thin particle 
boards, fiber panels, fiber panels and molded 
padding, for building; wood-fiber panels, fiber panels 
from wood fibers, bonded together with resin and 
particle board pieces, laminated fiber panels; 
oriented strand board, long flat oriented strand board; 
melamine resin-layered fiberboards with medium 
thickness; melamine resin-layered fiberboards with 
greater thickness; hybrid boards with middle ply of 
bamboo; floors, wall panels, not of metal, for building; 
wooden flooring, parquet flooring and parquet panels, 
parquet flooring of wood, parquet flooring of cork; 
parquet flooring out of wood, especially with a middle 
ply of wooden composites; paper and paper molded 
padding for building, namely with paper impregnated 
with artificial resin for laminates; laminates, not of 
metal, laminates out of wood; wood; timber floor 
board; wooden beams; wooden planks; wooden 
paneling; wooden doors; wooden strips; end strips, 
not of metal, for building; end strips of wood, wooden 
composites or plastic or mixtures of these materials 
for floors, wall panels and ceiling coverings, not of 
metal; wooden boards; wood veneers; terrace 
flooring; floor tiles, not of metal; wooden strips for 
building; wood for making household utensils; planks 
(wood for building); timber (sawn -), plywood; timber 
(manufactured -), moldable wood, wood, semi-
worked; prefabricated house parts not consisting of 
metal; prefabricated house construction materials, 
not of metal, for erecting external cellar; prefabricated 
house construction materials, not of metal, for 
erecting bicycle storage; prefabricated house 
construction materials, not of metal, for erecting 
sheds; sliding doors out of vinyl; shutterings, not of 
metal; concrete shutterings; vinyl doors.

ט"ו שבט תשע"ח - 143131/01/2018



Class: 20 סוג: 20

Goods for furniture decorating and interior 
decorating, namely furniture, mirrors, picture frames; 
panels and molded padding as furniture parts; panels 
and molded padding, not of metal, with melamine 
surfaces as furniture parts; countertops (furniture); 
shelves out of wood (furniture); edge-protection strips 
out of extruded plastic for furniture; edge protectors 
out of plastic for furniture; edgings of plastic for 
furniture; edging boards of plastic for shelves; 
decorative edging strips out of wood for future; 
decorative edging strips out of plastic for built-in 
furniture; bins and pallets, not of metal.

Class: 27 סוג: 27

Floor coverings, wall and ceiling covering to the 
extent contained in this class; wall hangings (non-
textile); vinyl wallpaper; wall linings; wall linings out of 
vinyl; floor coverings and artificial floor coverings; 
vinyl floor coverings.

Class: 35 סוג: 35

Compiling goods for third parties for presentation and 
sales purposes; retail services with respect to floor 
coverings, wall linings, ceiling coverings, furniture 
and goods for interior decorating.

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; real estate leasing services; real 
estate management; leasing of real estate.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair, namely repair and 
renovation of wooden floors, wooden ceilings, 
wooden walls, wooden doors, wood-frame windows; 
assembly of floors, wall linings, ceiling coverings, 
furniture and goods for interior decorating and 
prefabricated houses; construction work for creating 
floor coverings, wall linings, ceiling coverings, 
furniture and goods for interior decorating and 
prefabricated houses; construction supervision during 
the construction work.

Class: 40 סוג: 40

Woodworking.

Class: 42 סוג: 42

Architecture; engineering research; engineering 
consulting; engineering technology analyses; drafts 
of engineering structures; technical drawings; 
architecture and engineering; engineering services in 
mechanical engineering; technological research; 
scientific research; technical research; industrial 
research; engineering technology research; technical 
construction projects development; design and 
development of new 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)

ט"ו שבט תשע"ח - 143231/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is a three-dimensional mark

 Owners

Name: SWISS KRONO Tec AG

Address: Museggstrasse 14, CH-6004 Luzern, 
Switzerland

(Switzerland Incorporated Company(

Germany, 11/12/2015, No. 30 2015 062 908 גרמניה, 11/12/2015, מספר 908 062 2015 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 143331/01/2018



Trade Mark No. 292312 מספר סימן

Application Date 08/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0516605 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SPBI

Address: Parc d'Activités de L'Eraudière, 34 rue Eric 
Tabarly, F-85170 DOMPIERRE-SUR-YON, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Boats, pleasure motorboats and sailboats, fishing 
boats.

ט"ו שבט תשע"ח - 143431/01/2018



Trade Mark No. 292315 מספר סימן

Application Date 06/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0566711 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SPBI

Address: Parc d'Activités de L'Eraudière, F-85170 
DOMPIERRE SUR YON, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by water, 
specifically sailboats, motorboats and pleasure boats.

Class: 37 סוג: 37

Constructions and repairs.

ט"ו שבט תשע"ח - 143531/01/2018



Trade Mark No. 292316 מספר סימן

Application Date 20/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0647720 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SR84 S.R.L.

Address: Via Vittorio Emanuele, 119, I-36050 Pozzoleone 
(VI), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Saddles and bicycle accessories such as saddle 
holders, handles, pedals, kickstands, kits for bicycles.

Class: 25 סוג: 25

Outfits and dungarees, singlets, trousers and shorts, 
vests and jackets, ankle socks, hats, caps and 
footwear, all these goods used for cycling.

ט"ו שבט תשע"ח - 143631/01/2018



Trade Mark No. 292323 מספר סימן

Application Date 11/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1232179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK - INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1051 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 143731/01/2018



Trade Mark No. 292325 מספר סימן

Application Date 06/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1242293 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Morgan, Lewis & Bockius LLP

Address: 1701 Market Street, Philadelphia PA 19103, 
U.S.A.

(Pennsylvania, United States Limited Liability 
Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

ט"ו שבט תשע"ח - 143831/01/2018



Trade Mark No. 292326 מספר סימן

Application Date 17/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1242965 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Armchairs; divans; sofa beds; beds; ottomans; 
ottoman beds; decorative pillows; tables; coffee 
tables; chairs [seats]; reclining armchairs; office 
armchairs; arm rests for furniture; head-rests 
[furniture]; chaises longues; sofas; extendible sofas; 
sleeper sofas; chair beds; bed frames; wooden beds; 
folding beds; bed bases; bed rails; headboards for 
beds; infant beds; bed fittings, not of metal; water 
beds, not for medical purposes; hydrostatic beds, not 
for medical purposes; bed casters, not of metal; bed 
headboards; bedroom furniture; bedsprings; 
bedsteads of wood; futons [furniture]; futon 
mattresses; cushions; chair cushions; seat cushions; 
mattress cushions; pillows; desks; writing desks; 
counters [tables]; console tables; table tops; drafting 
tables; worktables; dining tables; dressing tables; 
office tables; tables of metal; bedside tables; tea 
tables; table leaves; display tables; draftsman's 
tables; baby changing tables; high chairs; easy 
chairs; rocking chairs; office chairs; reclining chairs; 
deck chair; chair pads; dining chairs; lounge chairs; 
stools; seats; seating furniture; recliners [furniture]; 
footrests; furniture; living room furniture; furniture of 
metal; bead curtains for decoration; bedding, except 
linen; benches [furniture]; chests of drawers; clothes 
hooks, not of metal; coat hangers; coatstands; 
furniture casters, not of metal; furniture fittings, not of 
metal; furniture partitions of wood, drawers [furniture 
parts]; furniture shelves; book rests [furniture]; office 
furniture; seats of metal; showcases [furniture]; straw 
mattresses; umbrella stands; washstands [furniture]; 
magazine racks; furniture chests; mirrors [looking 
glasses]; picture frames.

ט"ו שבט תשע"ח - 143931/01/2018



 Owners

Name: A.D.M. HOME SOCIETA'A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Address: Via Dell'Orzo, 59, ALTAMURA (BA), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Class: 35 סוג: 35

Franchising, namely services rendered by a 
franchisor, that is transfer of business and 
organisational know-how, assistance in the 
development and management of a commercial 
enterprise; retail and wholesale services, also on-
line, of armchairs, divans, sofa beds, beds, ottoman, 
ottoman bed, decorative pillows, tables, coffee 
tables, chairs, furniture; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; sales promotion for others; 
outsourcing services [business assistance]; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; demonstration of 
goods; shop window dressing; sponsorship search; 
business inquiries; business information; 
administrative processing of purchase orders; 
organization and management of customer loyalty 
programs; organization of events, exhibitions, fairs 
and fashion shows for commercial, promotional and 
advertising purposes.

Class: 42 סוג: 42

Franchising, namely services rendered by a 
franchisor, that is transfer of technical know-how; 
consultancy relating to the planning and layout 
design of shops, the interior decor of shops and 
related signs; industrial and graphic arts design; 
technical project studies; technical research; design 
of artwork; product design and development.

ט"ו שבט תשע"ח - 144031/01/2018



Trade Mark No. 292327 מספר סימן

Application Date 25/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1267019 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "BOOT CAMP" FOR 
INTERNATIONAL CLASSES 009 AND 041. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: BARRY'S BOOTCAMP HOLDINGS, LLC

Address: 14622 Ventura Blvd, Suite 201, Sherman Oaks 
CA 91403, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital materials, namely, DVDs and downloadable 
audio files featuring exercise and fitness instruction.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, pants, 
hooded sweatshirts and thermal long-sleeved shirts.

Class: 41 סוג: 41

Exercise classes at a specialized fitness studio 
featuring treadmills and free weights for a 
comprehensive cardio and strength workout; physical 
fitness instruction; physical fitness training services; 
providing fitness and exercise facilities.

ט"ו שבט תשע"ח - 144131/01/2018



Trade Mark No. 292328 מספר סימן

Application Date 17/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1286131 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scomadi Worldwide Limited

Address: Unit 2e, Smith Green Depot, Stoney Lane, 
Galgate, Lancaster LA2 0PX, United Kingdom

(limited company United Kingdom)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; motorcycles; motor scooters; motors and 
engines for vehicles; tyres; chassis; chassis for 
motorcycles and motor scooters; suspension 
components for vehicles; shock absorbers; vehicle 
seats; vehicle back rests; luggage racks for vehicles; 
luggage boxes for vehicles; panniers for vehicles; 
bags for motorcycles and motor scooters; wind 
screens for vehicles; wind shields for vehicles; trim 
components for vehicles; crash bars for vehicles; 
bumper bars for vehicles; vehicle body parts; vehicle 
body panels; vehicle transmissions; vehicles wheels; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 18 סוג: 18

Bags; travelling bags; rucksacks; purses; wallets; 
umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; jackets; trousers; 
gloves; visors.

ט"ו שבט תשע"ח - 144231/01/2018



Trade Mark No. 292329 מספר סימן

Application Date 13/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1294661 מספר סימן בינלאומי

 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

Waffles; confectionery for decorating Christmas 
trees; cakes; pastries; almond confectionery; peanut 
confectionery; sweetmeats [candy]; caramels 
[candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; 
crackers; pastilles [confectionery]; petit-beurre 
biscuits; biscuits; fondants [confectionery]; pralines; 
gingerbread; petits fours [cakes]; halvah; chocolate.

ט"ו שבט תשע"ח - 144331/01/2018



Trade Mark No. 292330 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1297992 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK - INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1051 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments; rosin for stringed 
musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 144431/01/2018



Trade Mark No. 292331 מספר סימן

Application Date 11/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1300902 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thomastik-Infeld Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1050 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 144531/01/2018



Trade Mark No. 292332 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1312602 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK - INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1051 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments; rosin for stringed 
musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 144631/01/2018



Trade Mark No. 292333 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1313830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK - INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1051 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments; rosin for stringed 
musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 144731/01/2018



Trade Mark No. 292334 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1315458 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1050 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Strings for musical instruments; rosin for stringed 
musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 144831/01/2018



Trade Mark No. 292338 מספר סימן

Application Date 24/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, non-medicated preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, 
scalp and hair, hair styling products, hair tinting, 
bleaching, dyeing and coloring preparations; all 
included in class 3.

סבונים, בישום, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער, 
משחות שיניים, תכשירים שאינם רפואיים לניקוי, טיפוח וייפוי 
של העור, הקרקפת והשיער, מוצרי עיצוב שיער, תכשירי 

צביעה, הלבנה, צבע וגוונים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    

                                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/01/2017, No. 504392017 שוויץ, 13/01/2017, מספר 504392017

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 144931/01/2018



Trade Mark No. 292344 מספר סימן

Application Date 26/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12, Cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Tablecloths and table napkins of textile material, 
travelling rugs [lap robes]; All goods included in Class 
24.

מפות שולחן ומפיות שולחן מחומר  טקסטיל, מרבדי נסיעה 
[גלימה למותן והירכיים]; כל הסחורות נכללות בסוג 24             

          

ט"ו שבט תשע"ח - 145031/01/2018



Trade Mark No. 292350 מספר סימן

Application Date 26/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: 400 SW Eighth Avenue, Topeka, Kansas, 
66603, 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: 31 סוג: 31

Pet food; all included in Class 31 מזון לחיות מחמד; הכל כלול בסוג 31.

ט"ו שבט תשע"ח - 145131/01/2018



EXPERT WHITE

Trade Mark No. 292363 מספר סימן

Application Date 27/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 
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: 3 סוג: 3

Toothpaste, mouthwash, cosmetic tooth whiteners; 
all included in Class 3.

משחת שיניים, שטיפות פה, מלביני שיניים קוסמטיים; הנכללים 
כולם בסוג 3.           

Class: 10 סוג: 10

Dental apparatus, namely, an applicator pen-
cartridge pre-filled with a tooth whitening preparation; 
all included in Class 10. 

מכשירים דנטליים, דהיינו, עט מוליך עם מחסנית המלאה 
מראש בתכשיר להלבנת שיניים; הנכללים כולם בסוג 10.         

                                                

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; all included in Class 21. מברשות שיניים; הנכללים כולם בסוג 21.       

ט"ו שבט תשע"ח - 145231/01/2018



Trade Mark No. 292378 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hercules Capital, Inc.

Address: 400 Hamilton Avenue, Suite 310, Palo Alto, 
California, 94301, U.S.A.

(Maryland 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: 36 סוג: 36

Investment of venture capital for others and 
management of venture capital funds.

השקעה של הון סיכון עבור אחרים וניהול של קרנות הון סיכון.   
                                                

ט"ו שבט תשע"ח - 145331/01/2018



Trade Mark No. 292394 מספר סימן

Application Date 22/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0924667 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Testing for the selection of personnel, personnel 
management and certification.

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely producing tutorial 
sessions in the field of aquis communitaire, 
protection of public interests, consumer protection, 
conformity assessment in European Union and 
Czech Republic, product liability, general product 
safety.

Class: 42 סוג: 42

Testing, analysing and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification, 
quality control services; technical supervision and 
inspection in the field of gas appliances and fittings, 
manufacturing machines and equipment, machinery 
specified for mining activities, e.g. powered 
reinforcement, metal forming and casting machines, 
assemblies of machines, safety parts of machinery, 
tools and implements, metallurgical products, 
pressure vessels and apparatus, hoisting devices, 
lifts, low-voltage electrical equipment, medical 
devices, personal protective aids, building products 
and equipment, handling, transportation and storage 
engineering, fire extinguishers, security engineering, 
locks and fittings, municipal and cleaning machines 
and equipment, equipment for car repair shops, 
garage engineering, household and kitchen 
equipment and utensils, furniture, interior furnishings, 
office facilities, sports outfit, leisure time goods, toys, 
equipment for playgrounds and sports centers, 
children vehicles; calibration (measuring), materials 
testing and analysing, product safety testing; 
designing of machines, apparatus, instruments or 
systems composed of such machines, apparatus and 
instruments; advice and consultancy in relation to 
heating and environment-friendly appliances, 
mechanical appliances, electrical appliances and 
quality management systems.

ט"ו שבט תשע"ח - 145431/01/2018



 Owners

Name: Strojírensky zkusební ústav, s.p.

Address: Hudcova 56b, CZ-621 00 Brno, Czech Republic

(Czech Republic Research institute controlled by the 
State)

ט"ו שבט תשע"ח - 145531/01/2018



Trade Mark No. 292395 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ROMANTEX LTD שם: רומנטקס בע"מ

Address: 26 Hapeled St, Holon, 5881631, Israel כתובת : רח' הפלד 26, חולון, 5881631, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

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

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textile material; bed linen; sheets [textile]; bed 
covers; comforters [bedding]; covers for cushions; 
pillowcases; tablecloths of textile; curtains made of 
textile fabrics; curtains; shower curtains; window 
curtains; door curtains; throws; furniture coverings of 
textile; fabric table toppers; terry towels; towels of 
textile; bath towels; hand towels of textile; kitchen 
towels of textile; beach towels; all included in class 
24.

בדים [טקסטיל]; מצעים, כלי מיטה; סדינים [טקסטיל]; כיסויי 
מיטה; שמיכות [כלי מיטה]; ציפות; ציפיות; מפות שולחן 
מטקסטיל; וילונות עשויים מאריגי טקסטיל; וילונות; וילונות 
אמבט; וילונות לחלונות; וילונות דלת; כיסויי ספות; כיסויי בד 

לרהיטים; כיסויי בד לשולחנות; אריגי מגבות; מגבות בד; מגבות 
אמבט; מגבות ידיים מטקסטיל; מגבות מטבח מטקסטיל; 

מגבות חוף; הנכללים כולם בסוג 24.                                   
                                                                                    

                        

ט"ו שבט תשע"ח - 145631/01/2018



Trade Mark No. 292399 מספר סימן

Application Date 01/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: OFRA Cosmetics, LLC

Address: 2141 Blount Road Pompano Beach, Florida, 
33069, 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: 3 סוג: 3

Non-medicated cosmetics; non-medicated soaps; 
perfumery, essential oils, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices.

תמרוקים לא תרופתיים; סבונים לא תרופתיים; בישום, שמנים 
אתרים, תחליבי שיער לא תרופתיים; תכשירים לא תרופתיים 

לניקוי שיניים.               

ט"ו שבט תשע"ח - 145731/01/2018



Trade Mark No. 292401 מספר סימן

Application Date 01/03/2017 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: 5 סוג: 5

Disposable diapers. חיתולים חד-פעמיים.   

ט"ו שבט תשע"ח - 145831/01/2018



BENPLEOS

Trade Mark No. 292414 מספר סימן

Application Date 01/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and/or treatment of respiratory diseases 
and disorders

חומרים ותכשירי רוקחות למניעה ו/או טיפול במחלות והפרעות 
נשימתיות                                                                       

                      

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

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

European Union, 13/10/2016, No. 015917487 האיחוד האירופי, 13/10/2016, מספר 015917487

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 145931/01/2018



ARLISPO

Trade Mark No. 292415 מספר סימן

Application Date 01/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and/or treatment of respiratory diseases 
and disorders

חומרים ותכשירי רוקחות למניעה ו/או טיפול במחלות והפרעות 
נשימתיות                                                                       

                      

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

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

European Union, 20/01/2017, No. 016269359 האיחוד האירופי, 20/01/2017, מספר 016269359

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 146031/01/2018



TROPICAL PUNCH

Trade Mark No. 292416 מספר סימן

Application Date 01/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, non-medicated preparations for 
the cleaning, care and beautification of the skin, 
scalp and hair, hair styling products, hair tinting, 
bleaching, dyeing and coloring preparations; all 
included in class 3.

סבונים, בישום, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער,
משחות שיניים, תכשירים שאינם רפואיים לניקוי, טיפוח וייפוי 
של העור, הקרקפת והשיער, מוצרי עיצוב שיער, תכשירי 
צביעה, הלבנה, צבע וגוונים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

                                                                                     
                                          

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

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

Switzerland, 16/01/2017, No. 505312017 שוויץ, 16/01/2017, מספר 505312017

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 146131/01/2018



Trade Mark No. 292418 מספר סימן

Application Date 01/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.

Address: Room A-0291, Building 3, No. 20 Yong'an 
Road, Shilong Economic Development Zone, Mentougou 
District, Beijing, 102308, People's Republic of China

(A corporation organized and existing under the laws of 
China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance brokerage; Insurance underwriting; 
Insurance consultancy; Insurance information; 
Securities brokerage; Fund investments; Brokerage; 
Fiduciary; all included in class 36.

תיווך ביטוח; ביטוח חיתום; ייעוץ ביטוח; מידע לגביי ביטוח; 
תיווך ניירות ערך; קרן השקעות; עמילות; נאמנים; הנכללים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 146231/01/2018



Trade Mark No. 292420 מספר סימן

Application Date 02/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Strauss Coffee B.V.

Address: Prof. J. H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; included in class 30. קפה; הנכלל בסוג 30.                     

ט"ו שבט תשע"ח - 146331/01/2018



KRABEVA

Trade Mark No. 292421 מספר סימן

Application Date 02/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biocon Limited

Address: 20th KM, Hosur Road, Electronic City P.O., 
Bangalore, Karantaka, India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treatment of cancer 
including Metastatic colorectal cancer, Non-
squamous non-small cell lung cancer, Glioblastoma, 
Metastatic renal cell carcinoma, Cervical cancer, 
Platinum-resistant recurrent epithelial ovarian, 
fallopian tube or primary peritoneal cancer.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן כולל בסרטן מעי גס גרורתי, 
בסרטן ריאות של תאי קשקש לא קטנים, גליובלסטומה, 
קרצינומה תאי כליה גרורתי, בסרטן צוואר הרחם, בסרטן 

שחלה אפיתלי חוזר, בסרטן החצוצרות או בסרטן הצפק ראשי.  
                                                                                     
                                                                                    

  

ט"ו שבט תשע"ח - 146431/01/2018



NAUTILUS

Trade Mark No. 292423 מספר סימן

Application Date 02/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: AOL Inc.

Address: 22000 AOL Way, Dulles Virginia, 20166, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultation; business management 
consultation; business planning consultation; 
business organizational consultation; business 
operations consultation; business recruiting 
consultation; business marketing consultation 
business consultation services, namely assessing 
entrepreneurial business plans; providing business 
information to entrepreneurs via electronic and 
mobile communications networks; arranging and 
conducting business conferences for business 
entrepreneurs; all in the field of business; all included 
in class 35.

ייעוץ עסקי; ייעוץ במנהל עסקים; התייעצות תכנון עסקי; עסקים 
וייעוץ ארגוני; פעילות עסקית התייעצות; התייעצות לגבי גיוס 
עסק; שירותי ייעוץ עסקי ייעוץ שיווקי עסקי, כלומר בהערכת 
תוכניות עסקיות של יזמות; מתן מידע עסקי ליזמים באמצעות 
רשתות תקשורת אלקטרוניות ניידות; הסדרה וניצוח כנסים 
עסקיים עבור עסקים ויזמים; הכל בתחום העסקי; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 36 סוג: 36

Managing a venture capital fund and providing 
venture capital services, namely, providing financing 
to entrepreneurs and emerging and start-up 
companies; providing financing to start-up and 
emerging companies; private equity fund investment 
services; fund investment services; investment 
advisory; monitoring and realization of investment; all 
included in class 36.

ניהול קרן הון סיכון וכן מתן שירותים בתחום ההון סיכון, כלומר, 
מתן מימון ליזמים ומתפתחים וחברות הזנק; מתן מימון 

סטארט-אפ וחברות מתעוררות; שירותי השקעות קרן פרייבט 
אקוויטי; למימון שירותי השקעות; ייעוץ השקעות; ניטור ממימוש 
ההשקעה; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

ט"ו שבט תשע"ח - 146531/01/2018



Trade Mark No. 292426 מספר סימן

Application Date 02/03/2017 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 or 
treatment of diseases and disorders of the cardio-
vascular system; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה או לטיפול במחלות והפרעות של 
מערכת הלב וכלי הדם ; הנכללים כולם בסוג 5.                     
                                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 146631/01/2018



ENEGA

Trade Mark No. 292432 מספר סימן

Application Date 02/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chutraram Nemaram Gehlot, trading as M/S 
Prem Mehandi Centre

Address: 101 Shree Whide Heights, Hirawadi road, 
MAHARASHTRA, Saraswati nagar, Panchavati, nashik 
422 003, India

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: 3 סוג: 3

Hair dye,  hair color, cosmetics and toilet 
preparations, henna, cleaning; cleansing; scouring; 
abrasives; skin care preparations, creams, lotions, 
soaps, shampoos, hair oils, hair gels, bath oils, 
deodorants and anti- perspirant for personal use,  
dentifrices, depilatory.                                                 
              

תכשירי צביעה לשיער, צבע לשיער, תכשירי קוסמטיקה 
וטואלטיקה, חינה, תכשירים לניקוי; תרחיצים לניקוי; תכשירי 
פילינג; תכשירי קרצוף; תכשירי שפשוף; תכשירים לטיפוח 

העור, קרמים, תחליבים, סבונים, שמפו, שמנים לשיער, ג'לים 
לשיער, שמני אמבט, דיאודורנטים ותכשירים נוגדי הזעה 
לשימוש אישי, משחות שיניים, חומרים להסרת שיער.

ט"ו שבט תשע"ח - 146731/01/2018



Trade Mark No. 292436 מספר סימן

Application Date 28/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332896 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electronic cigarettes; batteries for 
electronic devices that are used for heating tobacco, 
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.

Class: 11 סוג: 11

Electronic vaporizers except electronic cigarettes; 
apparatus for heating liquids; apparatus for 
generating vapor.

Class: 34 סוג: 34

Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; cigarettes, 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; 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; 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 smokers, tobacco products 
and tobacco substitutes; smokers' articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in this class; 
extinguishers for heated cigarettes and cigars as well 
as heated tobacco sticks; electronic rechargeable 
cigarette cases; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarillos, tobacco 
for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; 
matches.

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

ט"ו שבט תשע"ח - 146831/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, dark blue, green, light green, brown, 
black, red, dark red, pale pink and gray.

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

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

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

Switzerland, 28/06/2016, No. 57798/2016 שוויץ, 28/06/2016, מספר 57798/2016

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, 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

Kazakhstan, 30/12/2015, No. 73651 קזחסטאן, 30/12/2015, מספר 73651

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 34 סוג: 34

Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; cigarettes, 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; 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; 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 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

ט"ו שבט תשע"ח - 146931/01/2018



Trade Mark No. 292437 מספר סימן

Application Date 15/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332910 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UAB "MV GROUP ASSET MANAGEMENT"

Address: J. Jasinskio g. 16F, LT-03163 Vilnius, Lithuania

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Bitters.

ט"ו שבט תשע"ח - 147031/01/2018



Trade Mark No. 292443 מספר סימן

Application Date 18/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1332948 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Computerized file management; updating of 
advertising material; providing business information 
via a web site, computerized file management; 
advertising agencies; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; design of advertising materials; 
preparation of advertisements; issuing and updating 
of advertising texts; layout services for advertising 
purposes; marketing; market research; opinion 
polling; online advertising; online promotion of 
computer networks and websites; personnel 
recruitment; business management assistance; 
production of advertising films; radio advertising; 
news clipping services; sponsorship search; 
telemarketing services; distribution and dissemination 
of advertising materials [leaflets, prospectuses, 
printed material, samples]; advertising by mail order; 
sample distribution for advertising purposes; 
demonstration of goods for advertising purposes; 
advertising; public relations services.

ט"ו שבט תשע"ח - 147131/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Training and education consultancy; recreation 
information; recreation Information; providing golf 
facilities; providing sports facilities; providing online 
music, not downloadable; providing online videos, not 
downloadable; nursery schools services; physical 
fitness centre services; coaching; coaching [training]; 
practical training [demonstration]; providing 
recreation facilities; sport camp services; fitness club 
services; personal trainer services [fitness training]; 
amusement parks services; conducting fitness 
classes; presentation of live performances; ticket 
agency services [entertainment]; education services 
relating to health; education services relating to 
health; gymnastic instruction; entertainment 
information; live music performances; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
symposiums; arranging and conducting of concerts; 
organization of fashion shows for entertainment 
purposes, party planning; booking of seats for shows; 
entertainment; holiday camp services 
[entertainment]; provision of entertainment facilities in 
hotels; organization of sports competitions; arranging 
and conducting of seminars; arranging and 
conducting of workshops [training]; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing instruction courses relating to health; 
organization of shows [impresario services]; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of competitions; rental of 
audio equipment; rental of sports grounds, except 
vehicles.

ט"ו שבט תשע"ח - 147231/01/2018



Class: 43 סוג: 43

Consultancy services in the field of food and drink 
catering; bar services; providing campground 
facilities; resort hotel services; child care center 
services; restaurant services provided by hotels, 
catering, café services; ice cream parlour services; 
pub services; grill restaurants services; hotel 
restaurant services; salad bar services; bar services; 
booking agency services for hotel accommodation; 
day-nursery [creches] services; retirement home 
services; hotel services; cocktail lounge services; 
tourist inn services; hospitality services [food and 
drink]; corporate hospitality, namely provision of food 
and drink for guests; serving food and drink in 
restaurants and bars; arranging of wedding 
receptions [food and drink]; rental of temporary 
accommodation; rental of drinking water dispensers; 
rental of tents; room reservation services; rental of 
rooms as temporary living accommodations; 
provision of hotel accommodation; services for 
providing food and drink; café services for the 
provision of food and drink; club services for the 
provision of food and drink; delicatessen [restaurant] 
services; inn services for the provision of food and 
drink; canteen services; pub services for the 
provision of food and drink; restaurant services for 
the provision of food and drink; restaurant services 
incorporating licensed bar facilities; take-out 
restaurant services; restaurants featuring home 
delivery [for immediate consumption]; snack bar 
services; self-service restaurant services; catering 
services; tea room services; providing food and drink 
for guests; day-care and elderly care facilities; 
providing food and drink for guests in inns.

ט"ו שבט תשע"ח - 147331/01/2018



 Owners

Name: Kurzentrum Siebenstern GmbH & Co. KG

Address: Schillerstr.27, 95163 Weißenstadt, Germany

(DE limited partnership with limited company as general 
partner)

Class: 44 סוג: 44

Medical information services relating to health care; 
advisory services relating to medical problems; 
health advice and information services; professional 
consultancy relating to health care; health care 
consultancy services [medical]; professional 
consultancy relating to health care; advice relating to 
the personal welfare of elderly people [health]; 
consulting services relating to health care; 
consultancy services relating to personal behavior; 
health counselling; providing of public baths for 
hygiene purposes; medical clinic services; public 
baths for hygiene purposes; health clinic services; 
chiropractic services; floral design services; speech 
therapy services; services of a psychologist; services 
of a medic; convalescent homes services; health 
center services; health spa or thermal bath services; 
medical and healthcare clinics; beauty salon 
services; solarium services; pet grooming services; 
Turkish baths services; visagists' services; 
massages; hair weaving; hygienic and beauty care; 
human hygiene and beauty care; hygienic and 
beauty care; health counselling; medical services; 
health care; hygienic care for human beings; health 
care relating to acupuncture; health care relating to 
relaxation therapy; health care relating to 
homeopathy; health care relating to therapeutic 
massages; health care relating to remedial exercise; 
health care relating to chiropraxis; depilatory waxing; 
hair implantation; manicuring; medical advice for 
individuals with disabilities; public health counseling; 
opticians' services; physical therapy; plastic surgery; 
sauna services; therapy services; animal grooming 
services; services for the provision of medical 
facilities; providing care facilities.

ט"ו שבט תשע"ח - 147431/01/2018



Trade Mark No. 292446 מספר סימן

Application Date 28/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333000 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIRELLI TYRE S.p.A.

Address: Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, I-20126 MILAN, 
Italy

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic, semi-
pneumatic and/or solid tyres; vehicle wheels; wheel 
rims; inner tubes and mousse for vehicle 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)

Italy, 08/11/2016, No. 302016000112040 איטליה, 08/11/2016, מספר 302016000112040

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 147531/01/2018



Trade Mark No. 292450 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333020 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MOLMED S.p.A.

Address: Via Olgettina, 58, I-20132 Milano (MI), Italy

(ITALY Società per Azioni)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treating neoplasia.

ט"ו שבט תשע"ח - 147631/01/2018



Trade Mark No. 292453 מספר סימן

Application Date 29/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333030 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GEM S.R.L.

Address: Via dei Campi, 2, I-55049 VIAREGGIO 
(LUCCA), Italy

(ITALY Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; suture materials; 
suture needles; surgical sutures; adhesive sutures; 
surgical apparatus and instruments for applying 
surgical glue or adhesive.

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

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

Italy, 27/10/2016, No. 302016000108595 איטליה, 27/10/2016, מספר 302016000108595

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 147731/01/2018



Trade Mark No. 292458 מספר סימן

Application Date 24/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333130 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, black, white.

 Owners

Name: DRAKE STAR PARTNERS LIMITED

Address: 5 Fleet Place, LONDON EC4M 7RD, United 
Kingdom

(United Kingdom Private Limited Company  United 
Kingdom)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment banking services; investment advisory 
services; investment research; providing information, 
consultancy and advice in the field of investment 
banking.

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

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

European Union, 09/09/2016, No. 015820616 האיחוד האירופי, 09/09/2016, מספר 015820616

Class: 36 סוג: 36

ט"ו שבט תשע"ח - 147831/01/2018



Trade Mark No. 292459 מספר סימן

Application Date 16/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333132 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: GREEN.

 Owners

Name: Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A.

Address: Travessa de Santa Eufémia, 851, P-4485-060 
Canidelo, VCD, Portugal

(PORTUGAL Join-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

ט"ו שבט תשע"ח - 147931/01/2018



Trade Mark No. 292461 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sindoh Co., Ltd.

Address: 3, Seongsui-ro 24-gil, Seongdong-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Printing machines for manufacturing of three-
dimensional products; labellers [machines]; coin-
operated vending machines; door openers, electric; 
metalworking machines for manufacturing 3D model; 
metalworking machines for manufacturing 3D 
objects; sorting machines for chemical processing; 
paper coating machines; UV printer (printing 
machines); paper feeders [printing]; sealing 
machines for packing; plastic jet moulding machines; 
3D printers; filament cartridge for 3D printers; parts of 
3D printers; direct current motors; hand-held vacuum 
cleaners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/11/2016, No. 4020160106009 דרום קוריאה, 30/11/2016, מספר 4020160106009

Class: 7 סוג: 7

ט"ו שבט תשע"ח - 148031/01/2018



Trade Mark No. 292462 מספר סימן

Application Date 08/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333225 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Drägerwerk AG & Co. KGaA

Address: Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck, Germany

(Germany Limited Liable Partnership with a Company on 
Shares as liable partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Disinfecting services; maintenance, installation, 
cleaning, repair and servicing of medical equipment 
and of industry specific facilities and of technical 
facilities in hospitals as well as security, safety, 
protection and signalling apparatus and of diving 
equipment and measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and regulators; rental, letting 
and leasing of articles in connection with the 
provision of the aforementioned services, all included 
in this class.

Class: 41 סוג: 41

Education; professional training; provision of user 
training; conducting technical training.

ט"ו שבט תשע"ח - 148131/01/2018



Trade Mark No. 292463 מספר סימן

Application Date 10/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333230 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark green, green, grey.

 Owners

Name: NORD AGRI, SIA

Address: Tērbatas iela 74A, LV-1001 Rīga, Latvia

(Latvia Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Peat [fertilizer].

ט"ו שבט תשע"ח - 148231/01/2018



Trade Mark No. 292465 מספר סימן

Application Date 16/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333267 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YVES SAINT LAURENT PARFUMS

Address: 7 avenue George V, F-75008 Paris, France

(Société par Actions Simplifiée France)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Scented soaps; perfumery products, perfumes, eaux 
de toilette, eaux de Cologne; scented bath and 
shower gels; scented bath and shower salts; body 
deodorants; face and body creams, milks, lotions, 
gels and powders for cosmetic use; make-up 
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, 30/06/2016, No. 4284084 צרפת, 30/06/2016, מספר 4284084

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 148331/01/2018



Trade Mark No. 292467 מספר סימן

Application Date 07/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333318 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solar panels; lighting control apparatus; remote 
control apparatus for controlling lighting; ballasts for 
halogen lamps; fluorescent lamp ballasts; beacon 
lamps; ballasts for electric lighting apparatus; 
projectors; rotating lights [signalling]; traffic-light 
apparatus [signalling devices]; starters for electric 
lights; motion sensors for security lights; optical 
reflectors; reflectors for traffic signals; light 
modulators; light switches; light sensitive relays; 
polymer light-emitting diodes; emergency lighting.

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps; halogen lamps; fluorescent lamps; 
lamp reflectors; mercury lamps; gas lamps; lamps; 
lamp holders; street lamps; wall lights; desk lamps; 
aquarium lamps; solar lamps; outdoor lighting; 
illuminant lamps for projectors; arc lamps [lighting 
fixtures]; electrical lamps for indoor lighting; neon 
lamps for illumination; lights for gas-discharge lamps; 
chinese lanterns; sockets for electric lights; 
floodlights; lighting and lighting reflectors; reflectors 
for wide area lighting fixtures; laser light projectors; 
klieg lights; reading lights; fixed underwater lighting 
installations for swimming pools; lights for external 
installation; accent lights for indoor use; led 
landscape lights; downlights; light filters [other than 
for medical or photographic use]; light sources [other 
than for photographic or medical use].

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

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

European Union, 24/05/2016, No. 015475635 האיחוד האירופי, 24/05/2016, מספר 015475635

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 148431/01/2018



 Owners

Name: SIMES S.p.A.

Address: Via G. Pastore 2/4, Frazione Nigoline, I-25040 
Corte Franca, Italy

(Joint Stock Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 148531/01/2018



Trade Mark No. 292468 מספר סימן

Application Date 14/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shutterstock, Inc.

Address: 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York NY 
10118, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing a website featuring on-line non-
downloadable software tools for image editing; 
providing on-line non-downloadable software for 
creating, viewing, sorting, organizing, manipulating, 
managing, rendering, indexing, storing, transferring, 
sharing and exchanging digital digital images, 
photographs, multimedia, stock photographs, archival 
photographs, art reproductions, animation, graphic 
designs, clip art, news images, vectors, illustrations 
and visual content.

ט"ו שבט תשע"ח - 148631/01/2018



Trade Mark No. 292469 מספר סימן

Application Date 12/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333340 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave; beauty creams; beauty lotions; body and 
beauty care cosmetics; body creams; body lotions; 
body oils; body scrub; body splash; body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance; body 
sprays; body wash; eau de cologne; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial scrubs; 
fragrances for personal use; hair care preparations; 
hair styling preparations; hand creams; hand lotions; 
lip balm; lip gloss; make-up preparations; non-
medicated bath preparations; perfumes; shaving 
preparations; fragrance refills for non-electric room 
fragrance dispensers.

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

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

European Union, 15/04/2016, No. 015345812 האיחוד האירופי, 15/04/2016, מספר 015345812

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 148731/01/2018



Trade Mark No. 292472 מספר סימן

Application Date 17/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333374 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "BIO" above the word 
"THERANOSTICS". To the right of the word "BIO" 
and above "THERANOSTICS" is a stylized "X". A dot 
appears in the middle of the top half of the stylized 
"X.".

 Owners

Name: Biotheranostics, Inc.

Address: 9640 Towne Centre Drive, Suite 200, San 
Diego CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific research services for medical use in the 
field of diagnosis and treatment; medical research 
services in the field of diagnosis.

Class: 44 סוג: 44

Medical diagnostic testing 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., 17/05/2016, No. 87040391 ארה"ב, 17/05/2016, מספר 87040391

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 148831/01/2018



Trade Mark No. 292478 מספר סימן

Application Date 04/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Professional Golfers' Association of 
America

Address: 100 Avenue of the Champions, Palm Beach 
Gardens, Florida 33418, U.S.A.

(Florida, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting of professional golf competitions; golf 
courses; golf instruction; golf club services; 
organizing exhibitions for sporting purpose; 
production and distribution of videos in the field of 
golf and sporting events; providing golf facilities; 
providing information to golfers in relation to golf 
courses and golf tournaments, via a website; 
providing information on golf and golf instruction, via 
a website; providing news and information on the 
sport of golf; entertainment in the nature of golf 
tournaments; organisation of golf tournaments.

ט"ו שבט תשע"ח - 148931/01/2018



Trade Mark No. 292481 מספר סימן

Application Date 29/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0525374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A.

Address: Travessa Santa Eufémia, N° 851, P-4485-060 
Canidelo VCD, Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

ט"ו שבט תשע"ח - 149031/01/2018



Trade Mark No. 292482 מספר סימן

Application Date 11/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0618726 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROHDE & GRAHL GmbH

Address: Voigtei 84, 31595 Steyerberg, Germany

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, especially seats and tables, furnishing 
suites for conferences and seats especially 
armchairs, chairs, swivel armchairs, swivel chairs, 
also with casters or sliders, especially for offices, 
social services, schools and workshops; seat parts, 
namely footrests, casters, back supports and 
mechanisms for adjusting seat height and back-
support tilt.

ט"ו שבט תשע"ח - 149131/01/2018



Trade Mark No. 292484 מספר סימן

Application Date 15/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0914694 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MB-Microtec AG

Address: Freiburgstrasse 624, CH-3172 Niederwangen, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting installations; nuclear light sources.

ט"ו שבט תשע"ח - 149231/01/2018



Trade Mark No. 292486 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1084617 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRESLINVER 2007, SL

Address: C/ Azor, 30, Urb El Águila, E-11500 El Puerto 
de Santa Maria- Cadiz, Spain

(Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen cephalopods.

ט"ו שבט תשע"ח - 149331/01/2018



Trade Mark No. 292487 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1189929 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 149431/01/2018



 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for teaching and 
education; electronic learning aids; cameras 
[photography]; straps for cameras; spectacles, eye 
glasses, sunglasses, glasses for optical use; contact 
lenses; straps, cords and chains for spectacles and 
sunglasses; spectacle and eyeglass frames; 
spectacles, sunglasses cases; contact lenses and 
cases for eyewear; earphones; telephones; portable 
telephones; smartphones; mouse pads; MP3 players; 
computers; tablets; GPS [global positioning systems]; 
straps for mobile telephones; LCD screen protection 
film for mobile telephones; protective films for PC 
tablets, bags for PC tablets; electric audio and video 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; electromagnetic wave 
shield stickers for mobile telephones; protective 
covers and cases for mobile telephones; computers 
and PC tablets; portable media players; personal 
digital assistants; electronic diaries and electronic 
notepads; computer games apparatus; hands-free 
kits for telephones; television sets; video screens; 
headphone set; video recorders; [audio, video, and 
radio] receivers; tape recorders; microphones; DVD 
players; software; juke boxes [for computers]; pre-
recorded electronic media (music); electronically 
readable printed publications, downloadable 
publications, publishing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or other means of distribution of 
electronic media or information via the Internet or 
other communication networks; electronic 
publications provided online via databases or via the 
Internet (including Web sites); cash registers; 
calculating machines; fire extinguishers; clothing, 
gloves and shoes for protection against accidents, 
radiation and fire; protective helmets for sports and 
horse riding; goggles for sports; decorative magnets; 
chronographs [time recording apparatus]; facsimile 
machines; weighing machines; measures; luminous 
or mechanical signals; cinematographic cameras; 
surveying apparatus and instruments; optical 
apparatus and instruments; materials for electricity 
mains [wires, cables]; electrical control apparatus, 
electrolysers, lightning conductors; radiological 
apparatus for industrial use; alarms (instruments); 
electric cells (batteries); exposed cinematographic 
films; chains not made of precious metals for mobile 
telephones.

ט"ו שבט תשע"ח - 149531/01/2018



Trade Mark No. 292489 מספר סימן

Application Date 23/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1286998 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of word "REVO".

 Owners

Name: AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED

Address: Lampousas 1, CY-1095 Nicosia, Cyprus

(Cyprus Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ט"ו שבט תשע"ח - 149631/01/2018



Trade Mark No. 292508 מספר סימן

Application Date 06/03/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: PINK -- LIGHT PINK -- PURPLE

הסימן מוגבל לצבעים ורוד -- ורוד בהיר -- סגול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: VICTOR LOZ שם: ויקטור לוז

Address: 29 RAANAN ST., Tel Aviv - Yafo, 66096, Israel כתובת : רענן 29, תל אביב-יפו, 66096, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MITRANY, AVIV, KIMHI Law office & Notary

Address: Toscanini St. 1, Tel Aviv Jaffa, 64076, Israel

שם: מיטרני, אביב, קמחי ושות' משרד עורכי דין ונוטריון

כתובת : טוסקניני 1, תל אביב-יפו, 64076, 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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 149731/01/2018



הגשש החיוור
Hagashash Hahiver

Trade Mark No. 292510 מספר סימן

Application Date 06/03/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; CDs and cassettes, 
compact discs, audio CDs, video CDs, hard discs, 
flexible discs, records, CDs and cassettes with 
recorded sound and / or video; all included in class 9. 
                       

תוכניות טלוויזיות מוקלטות; תקליטורים וקלטות, תקליטורים 
קומפקטיים, תקליטורים לאודיו, תקליטורים לוידאו, תקליטורים 
קשיחים, תקליטורים גמישים, תקליטים, תקליטורים וקלטות 

שמוקלט עליהם קול ו/או וידאו; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and Internet 
programs; serving television, radio, cellular and 
Internet programs; entertainment by television, radio, 
cellular and Internet; entertainment shows by 
television, radio, cellular and Internet; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; 
Entertainment and culture services including bands 
and musical ensembles, musical performances, 
music recordings, musical productions, distribution of 
films and television programs, distribution of audio 
and video, producing music albums, video, 
distribution of music and skits, artistic counseling, 
production and direction of stage performances, 
concerts, comedy, production and direction of 
television, radio, Internet and cellular media 
programs, producing tapes and CDs; all included in 
class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; הגשה של 
תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור באמצעות 

טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשעוני טלוויזיה, רדיו, סלולר 
ואינטרנט; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 

הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים; שירותי בידור ותרבות לרבות להקות 

והרכבים מוסיקליים, הופעות מוסיקליות, הקלטות מוסיקליות, 
הפקות מוסיקליות, הפצה של סרטים ותוכניות טלוויזיה, הפצה 
של מוצרי שמע ווידאו, הפקת אלבומי מוסיקה ווידאו, הפצה של 
מוסיקה ומערכונים, ייעוץ אמנותי, הפקה בימוי והעלאה של 
מופעי במה, מופעי קומדיה, הפקה בימוי והצגה של תוכניות 
לטלוויזיה, רדיו, אינטרנט ומדיה סלולארית, הפקת הקלטות 

ותקליטורים; הנכללים כולם בסוג 41.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ו שבט תשע"ח - 149831/01/2018



Ownersבעלים

Name: gavriel banai שם: גבריאל בנאי

Address: 5 brazil street, Tel Aviv - Yafo
, 6946015, Israel

כתובת : ברזיל 5, תל אביב, 6946015, ישראל

Name: yeshayahoo (shaike) levy שם: ישעיהו (שייקה) לוי

Address: 289 bnei efraim street, Tel Aviv - Yafo
, 6941439, Israel

כתובת : בני אפרים 289, תל אביב, 6941439, ישראל

Name: shoshana poliakov שם: שושנה פוליאקוב

Address: 4 beit horon street, Tel Aviv - Yafo
, 6900101, Israel

כתובת : בית חורון 4, תל אביב, 6900101, ישראל

Name: a. deshe pachanel ltd שם: א. דשא פשנל בע"מ

Address: P.O.B. 703, Giv'at Hayyim (ihud)
, 38935, Israel

כתובת : ת.ד. 703, גבעת חיים  אח, 38935, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 149931/01/2018



HILL'S PRESCRIPTION DIET FIBERACTIVE

Trade Mark No. 292525 מספר סימן

Application Date 08/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: 400 SW Eighth Avenue, Topeka, Kansas, 
66603, 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: 5 סוג: 5

Veterinarian-supervised dietary pet food; all included 
in Class 5.

מזון דיאטתי לחיות מחמד בפיקוח וטרינרי; הנכללים כולם בסוג 
               .5

Class: 31 סוג: 31

Pet food; all included in Class 31.       .31 מזון לחיות מחמד; הנכללים כולם בסוג

ט"ו שבט תשע"ח - 150031/01/2018



BLUE MAN GROUP

Trade Mark No. 292528 מספר סימן

Application Date 08/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Blue Man IP, LLC

Address: 599 Broadway,  New York, New York, 10012, 
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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; t-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, jackets, ponchos, tank tops, 
sweat bands, headbands, wristbands, bandanas, 
infant and toddler one-piece clothing, and bathrobes; 
hats, caps.

בגדים, הנעלה, כיסויי ראש; טי שירטים, סווטשרט, קפוצ'ונים, 
מעילים, שכמיות, גופיות, מיזעים, סרטי מצח, רצועות כף יד, 
בנדנות, בגדים מחלק אחד לתינוק או פעוט, וחלוקי רחצה; 

כובעים, כובעים.                                                               
    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of musical and 
theatrical performances rendered live and recorded 
for the purpose for distribution through broadcast 
media; educational services.

שירותי בידור בצורה של מופעים מוסיקליים ותיאטרליים 
שהועברו בצורה חיה והוקלטו למטרה הפצה דרך אמצעי 

שידור; שירותי חינוך.                                                         
                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 150131/01/2018



Trade Mark No. 292534 מספר סימן

Application Date 08/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: dalhom glass and car services ltd/ שם: דלהום זגגות ושירותי רכב בע"מ  

Address: P.O.B. 2172, Tire, 4491500, Israel כתובת : ת.ד. 2172, טירה, 4491500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: BEN ARI FISH SABAN & CO

Address: MAALE HASHIHRUR 15, Haifa, 3328439, 
HAZAFON, Israel

שם: בן ארי פיש סבן ושות'

כתובת : מעלה השחרור 15, חיפה, 3328439, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Accessories for Vehicles; apparatus for locomotion 
by land all incorporated in class 12 

אביזרים לכלי רכב והתקנים לתנועה ביבשה, כולם הנכללים 
בסוג 12.                                                       

Class: 37 סוג: 37

Repairs and installation services for vehicles all 
incorporated in class 37

תיקונים ושירותי התקנה לרכבים כולם נכללים בסוג 37           
                                            

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of vehicles parts 
all incorporated in class 39

הובלה, אריזה ואחסנה של חלקי רכבים כולם נכללים בסוג 39   
                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 150231/01/2018



Trade Mark No. 292536 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shayke's accessories and stereo systems for 
card Ltd.

שם: שייקה אביזרים ומערכות סטריאו לרכב בע"מ

Address: 13 Gan Rave Blvd, Yavne, 81222, Israel כתובת : שד' גן רווה 13, יבנה, 81222, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmission apparatus and instruments, switching, 
conversion, aggregation, and regulation or control of 
electricity; 

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל;                                                              

                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 150331/01/2018



MCKENIC

Trade Mark No. 292537 מספר סימן

Application Date 09/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vance Chemicals Pte Ltd

Address: 24 Gul Lane, Singapore, 629418, Singapore

Singapore 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: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; chemical degreasing agents, 
other than for use in manufacturing processes; 
automotive cleaning preparations; vehicle cleaning 
preparations; metal cleaning preparations; 
preparations for cleaning surfaces; cleaning products 
for components of electrical apparatus; hair and body 
shampoos; corrosion inhibitors and scaling inhibitors, 
all used for cleaning purposes; bathroom cleaning 
preparations; detergents and soap having 
disinfectant properties (other than for medical use or 
for use in manufacturing process); preparations for 
unblocking drains; cleaning preparations for 
cleansing drains; stain removers; cleaning 
preparations for use on floors; cleaning preparations 
for use in toilets; liquid soap; non-medicated toilet 
soaps; hand scrubs; canned pressurised air for 
cleaning and dusting purposes.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; מסירי שומנים כימיים, למעט 

כאלו לשימוש בתהליכי ייצור; תכשירי ניקוי לרכב; תכשירי ניקוי 
לכלי רכב; תכשירי ניקוי מתכות; תכשירים לניקוי 

משטחים;מוצרי ניקיון לחלקי התקנים חשמליים; שמפו לשיער 
ולגוף; מעכבי חלודה ומעכבי אבנית, שכולם לשימוש למטרות 
נקיון; תכשירי ניקוי שירותים; חומרי ניקוי וסבונים שלהם תכונות 

חיטוי (למעט לשימוש רפואי או לשימוש בתהליכי ייצור); 
תכשירים לפתיחת סתימות מנקזים; תכשירי ניקוי לנקיון 

מנקזים; מסירי כתמים; תכשירי ניקוי לשימוש ברצפות; תכשירי 
ניקוי לשימוש באסלות; סבון נוזלי; סבוני אסלות ללא תרופות; 
מקרצפי ידיים; אוויר בלחץ בפחיות למטרות ניקוי ואיבוק.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; 
industrial grease; high pressure grease; automotive 
grease; chain grease; chassis grease; greases for 
technical purposes; grease for machines; marine 
greases; cable lubricants; lubricants for use on wire 
ropes; lubricants for use with power cables; 
preservatives for metals [grease]; anti-seize 
substances [oils]; penetrating greases.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, 
תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; שומנים תעשייתיים; 
שומנים בלחץ גבוה; שומנים לרכב; שומנים לשלשלות; שומנים 
לשלדות; שומנים למטרות טכניות; שומנים למכונות; שומני 

ימאות; שמני סיכה לכבלים; שמני סיכה לשימוש בחבלי מתכת; 
שמני סיכה לשימוש בכבלי חשמל; חומרים משמרים למתכות 
[שומנים]; חומרי "אנטי- סיז"  [שמנים]; שומנים חודרים           
                                                                                    

                    

ט"ו שבט תשע"ח - 150431/01/2018



Trade Mark No. 292544 מספר סימן

Application Date 09/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of viral infections.

תכשירי רוקחות למניעת זיהומים ויראליים והטפול בהם.           
                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 150531/01/2018



Trade Mark No. 292550 מספר סימן

Application Date 09/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: DIAGEO SCOTLAND LIMITED

Address: Edinburgh Park 5 Lochside Way, Edinburgh, 
EH12 9DT, Scotland

(a corporation of the UK)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers, all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.   
          

ט"ו שבט תשע"ח - 150631/01/2018



Trade Mark No. 292554 מספר סימן

Application Date 06/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333487 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property, namely, 
reproduction rights for images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, art reproductions, 
film, video, animation, graphic designs, clip art, news 
images, audio data and illustrations; licensing of 
images, photographs, stock photographs, archival 
photographs, art reproductions, film, video, 
animation, graphic designs, clip art, news images, 
audio data and illustrations to others via computer 
networks and global communications networks; 
licensing of films, video, visual content and 
audiovisual content for others; all of the foregoing for 
use in the fields of electronic and print publishing, 
graphic design, advertising, product packaging, 
multimedia, film, television and live performances.

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

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

U.S.A., 26/09/2016, No. 87182906 ארה"ב, 26/09/2016, מספר 87182906

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 150731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of two stylized brackets framing 
an internal rectangular space.

 Owners

Name: Shutterstock, Inc

Address: 21st Floor, 350 Fifth Avenue, New York NY 
10118, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 150831/01/2018



Trade Mark No. 292558 מספר סימן

Application Date 28/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333527 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KING MARCEL GROUPE

Address: 4 avenue Général Brosset, F-69006 LYON, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Cafeterias; canteens; snack bars; self-service 
restaurants; restaurants; services provided by 
restaurants, cafes, bars, caterers; coffee shops; 
brasseries; fast-food restaurants; drive-in restaurants, 
namely restaurants where take-out meals are served 
to customers in their vehicles who then drive off, 
services aimed at providing beverages, foodstuffs, 
meals and dishes to take away, namely restaurants 
where customers can buy and take away beverages, 
foodstuffs, meals and dishes; hotels.

ט"ו שבט תשע"ח - 150931/01/2018



Trade Mark No. 292560 מספר סימן

Application Date 16/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333576 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agitators; hoists; diesel engines, other than those for 
use in land vehicles; gasoline engines, other than 
those for use in land vehicles; spark plug for 
automobile motors; starters for motors and engines; 
pistons, parts of machines or engines; lubricating 
pumps; grease pump for automobiles; water 
circulation pump for automobiles; pressure oil filter 
(term too vague in the opinion of the International 
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations)); 
bearings for transmission shafts; agricultural 
machines; exclusive equipment for storage battery 
industry (term linguistically incorrect in the opinion of 
the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations)); tyre builder (term too vague 
in the opinion of the International Bureau (Rule 13(2)
(b) of the Common Regulations)); machinery for 
geologic exploration, mining and ore concentration; 
metalworking machines; generators of electricity; 
compressors [machines]; bearings, parts of 
machines; belts for machines; engines for boats; 
motors for boats; engines, other than for land 
vehicles; motors, other than for land vehicles; taps, 
parts of machines, engines or motors; filters, parts of 
machines or engines.

ט"ו שבט תשע"ח - 151031/01/2018



 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)

Class: 37 סוג: 37

Construction; construction information; building 
construction supervision; upholstering; machinery 
installation, maintenance and repair; retreading of 
tires [tyres]; motor vehicle maintenance and repair; 
spraying & coating services; tyres (vulcanization of -) 
[repair]; burglar alarm installation and repair; repair 
information; rental of construction equipment; mining 
extraction; heating equipment installation and repair; 
rebuilding engines that have been worn, or partially 
destroyed; airplane maintenance and repair; 
rustproofing.

ט"ו שבט תשע"ח - 151131/01/2018



Trade Mark No. 292561 מספר סימן

Application Date 20/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333579 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Exercise apparatus, namely, massage balls, 
massage bars, foam massage rollers.

Class: 25 סוג: 25

Athletic bras, tank tops, T-shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, sweaters and 
underwear; athletic and exercise apparel for yoga, 
namely, yoga pants, yoga shirts.

Class: 27 סוג: 27

Personal exercise mats, yoga mats, yoga mat 
carrying bags, yoga mat carrying cases.

Class: 28 סוג: 28

Athletic equipment, exercise equipment, fitness 
equipment, sports equipment and yoga equipment, 
namely, abdominal exercisers in the nature of 
abdominal boards, ankle weights, bags specially 
adapted for gym equipment, balance balls, body 
exercisers, namely, straps that affix to doors as an 
anchor for performance of various exercises using 
body weight resistance, exercise ropes, namely, 
ropes that affix to door knobs as an anchor for 
performance of various exercises using body weight 
resistance, dumbbells, exercise balls, exercise bars, 
exercise tension bands, exercise weights, exercise 
wheels, foam rollers, hand grips for weight and 
strength training, hip and thigh weight lifting belts, 
inflatable exercise balls, jump ropes, jump ropes with 
calorie counters, weight lifting straps, magnetic ankle 
weights for exercise, magnetic knee weights for 
exercise, magnetic waist belts for exercise, manual 
leg exercisers, manually operated exercise 
equipment, medicine balls, pilates and yoga balance 
walking balls, pilates bands, resistance bands, 
shoulder stretcher using resistance cables, 
resistance ropes for performance of various 
exercises using body weight resistance, rowing 
action exercisers, slimmer belts in the nature of waist 
trimmer exercise belts, stretch bands, stretch 
expanders for performance of various exercises 
using body weight resistance, tension bands, thigh 
toners, torso tightener machines, twist boards, waist 
slimming belts in the nature of waist trimmer exercise 
belts, waist trimmer exercise belts, weight lifting 
belts, weighted balls, weighted lifting bars, weighted 
exercise balls, weights, workout and weight lifting 
gloves, weighted wrist and elbow belts, wrist weights, 
yoga blocks, yoga bricks.

ט"ו שבט תשע"ח - 151231/01/2018



 Owners

Name: FAM, LLC

Address: 5553 Bandini Boulevard, Suite B, Bell CA 
90201, U.S.A.

(California, United States Limited Liability Company)

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring yoga apparel 
and yoga exercise items, athletic and exercise 
apparel, clothing, fashion items and tote 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)

U.S.A., 11/05/2016, No. 87033147 ארה"ב, 11/05/2016, מספר 87033147

Class: 28 סוג: 28

Athletic equipment, exercise equipment, fitness 
equipment, sports equipment and yoga equipment, 
namely, abdominal exercisers, ankle weights, bags 
specially adapted for gym equipment, balance balls, 
body exercisers with door anchors, door knob rope 
exercisers, dumbbells, exercise balls, exercise bars, 
exercise tension bands, exercise weights, exercise 
wheels, foam rollers, hand grips, hip and thigh belts, 
inflatable exercise balls, jump ropes, jump ropes with 
calorie counters, lifting straps, magnetic ankle, 
magnetic knee, magnetic waist belts, manual leg 
exercisers, manually-operated exercise equipment, 
massage balls, massage bars, massage rollers, 
medicine balls, personal exercise mats, pilates and 
yoga balance walking balls, pilates bands, resistance 
bands, resistance cables, resistance ropes, rowing 
action exercisers, slimmer belts, stretch bands, 
stretch expanders, tension bands, thigh toners, torso 
tightener machines, twist boards, waist cinchers, 
waist shapers, waist slimming belts, waist trainers, 
waist trimmers, weight lifting belts, weighted balls, 
weighted bars, weighted exercise balls, weights, 
workout and lifting gloves, wrist and elbow belts, wrist 
weights, yoga blocks, yoga bricks, yoga mat carrying 
apparatuses, yoga mat carrying bags, yoga mat 
carrying bands, yoga mat carrying cases, yoga mats, 
yoga straps, yoga towels

ט"ו שבט תשע"ח - 151331/01/2018



Trade Mark No. 292564 מספר סימן

Application Date 30/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.

Address: Ctra. Alcalá la Real, s/n., E-23660 ALCAUDETE 
(Jaén), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Wooden boards; panels, not of metal, for building; 
laminated particleboards and laminates not of metal.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, kitchen furniture; furniture for use in 
bathrooms; office furniture; table tops; panels 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)

European Union, 26/09/2016, No. 015593023 האיחוד האירופי, 26/09/2016, מספר 015593023

Class: 19 סוג: 19

Wooden boards; panels, not of metal, for building; 
laminated particleboards

Class: 20 סוג: 20

Furniture; office furniture; kitchen furniture; bathroom 
furniture; table tops; panels for furniture

ט"ו שבט תשע"ח - 151431/01/2018



Trade Mark No. 292565 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333606 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ENGLISH WORLDWIDE, S.L.

Address: C/ Aribau, 230-240, E-08006 BARCELONA, 
Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, training and teaching and 
educational services, training and teaching by means 
of global computer networks, all for the English 
language.

ט"ו שבט תשע"ח - 151531/01/2018



Trade Mark No. 292566 מספר סימן

Application Date 21/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COTECNICA, S.C.C.L

Address: Cr. Nacional II, Km. 494,5, E-25250 Bellpuig 
(Lleida), Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Edible chews for animals; prepared foodstuffs and 
fodder for animals; pet food in the form of products 
for chewing; strengthening food substances for 
animals; milk substitutes for use as 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)

European Union, 28/07/2016, No. 015699911 האיחוד האירופי, 28/07/2016, מספר 015699911

Class: 31 סוג: 31

ט"ו שבט תשע"ח - 151631/01/2018



Trade Mark No. 292567 מספר סימן

Application Date 03/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333621 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations; perfumes, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; depilatories; make-up removing 
products; lipstick; beauty masks, adhesives for false 
eyelashes, false hair and false nails, false eyelashes, 
cosmetic preparations for eyelashes, mascara, dye-
removing products, eyelash dyes and eyelash 
bleaching products.

Class: 21 סוג: 21

Eyelash separators (brushes).

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings; beauty 
salons; hairdressing salons, services provided by 
beauty consultants, beauty salon services, beauty 
consultation services, beauty treatment services.

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

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

France, 08/04/2016, No. 4263461 צרפת, 08/04/2016, מספר 4263461

Class: 3 סוג: 3

Class: 21 סוג: 21

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 151731/01/2018



 Owners

Name: HOLDING ROULLIER, Société à 
Responsabilité Limitée

Address: 3 Allée des Peupliers, F-42330 CHAMBOEUF, 
France

(France Société à Responsabilité Limitée)

ט"ו שבט תשע"ח - 151831/01/2018



Trade Mark No. 292568 מספר סימן

Application Date 07/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333645 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The device is a graphic fusion of the main letters of 
the brand name.

 Owners

Name: PHAT BROTHERS PTE LTD

Address: 205 Henderson Road, #02-02B Henderson 
Industrial Park, Singapore 159549, Singapore

(Singapore Private Limited Company incorporated in 
Singapore)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches; wrist watches; chronographs [watches]; 
mechanical watches; automatic watches; dress 
watches; sports watches.

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

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

Singapore, 08/11/2016, No. 40201618104R 40201618104R סינגפור, 08/11/2016, מספר

Class: 14 סוג: 14

ט"ו שבט תשע"ח - 151931/01/2018



Trade Mark No. 292570 מספר סימן

Application Date 05/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Company with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and training in the field of medicine, 
lifestyle and health care.

Class: 44 סוג: 44

Medical services and information for assisting 
patients in the context of treatment of pulmonary 
hypertension.

ט"ו שבט תשע"ח - 152031/01/2018



Trade Mark No. 292571 מספר סימן

Application Date 07/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333654 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CASEIFICIO VILLA S.R.L.

Address: Via Iseo, 52, I-25030 ERBUSCO (BRESCIA), 
Italy

(Italy Limited Liability Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk; milk products and derivatives of milk, in 
particular, cheese, mozzarella, ricotta, butter, cream, 
mascarpone, stracchino, yogurt.

ט"ו שבט תשע"ח - 152131/01/2018



Trade Mark No. 292573 מספר סימן

Application Date 06/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333668 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MITO S.R.L.

Address: Vial del Lavoro, 1, I-61010 TAVULLIA (PU), 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal framing for building; metal casings; metal 
frames for building; metal secondary frames for 
building; metal security door frames; metal security 
boxes; metal safety chains; shutters of metal; metal 
adjustable wall panels; metal sliding wall panels; 
metal folding wall panels, metal panels; metal 
jalousies, metal doors and doorways; metal heavy 
doors; metal reinforced doors; metal armour plating 
doors; metal mobile and fixed verandas.

Class: 19 סוג: 19

Non-metal casings; non-metal frames for building; 
non-metal secondary frames for building; non-metal 
door and window frames; non-metal shutters; non-
metal adjustable wall panels; non-metal sliding wall 
panels; non-metal folding wall panels; non-metal 
building panels; non-metal jalousies; non-metal doors 
and doorways; non-metal heavy doors; non-metal 
mobile and fixed verandas.

Class: 20 סוג: 20

Furniture and furniture racks; furniture of metal; 
display stands; bookcases; shelves and shelving; 
racks; office furniture; furniture; school 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)

San Marino, 28/09/2016, No. SM-M-201600166 SM-M-201600166 סן מרינו, 28/09/2016, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

ט"ו שבט תשע"ח - 152231/01/2018



Trade Mark No. 292578 מספר סימן

Application Date 03/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333732 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, dark red and black.

 Owners

Name: Al-Namura, spol. s r.o.

Address: Lysolajské údolí 107/25, CZ-165 00 Praha 6, 
Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Beverages for medicinal purposes, namely 
containing lecithin, vitamins and other reinforcing 
substances; isotonic and energy drinks for medicinal 
purposes; foodstuffs and dietetic products for 
medicinal purposes.

Class: 32 סוג: 32

Isotonic and energy drinks non-alcoholic, mineral 
water (natural or artificial), fizzy drinks and other soft 
drinks, fruit and vegetable drinks non-alcoholic, 
refreshing beverages non-alcoholic, syrups and other 
preparations for making beverages, 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)

Czech Republic, 27/07/2016, No. 532839 הרפובליקה הצ'כית, 27/07/2016, מספר 532839

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

ט"ו שבט תשע"ח - 152331/01/2018



Trade Mark No. 292579 מספר סימן

Application Date 29/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333749 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of two Chinese characters which 
are pronounced as "qiao dan" and has no meaning in 
any foreign language nor geographical indications.

 Owners

Name: Qiaodan Sports Co., Ltd.

Address: Xibian Industrial District, Chendai, Jinjiang, 
Fujian, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes; swimsuits; raincoat; theatrical 
costumes; football shoes; shoes; hats; hosiery; 
gloves; neckties; trouser straps; wedding clothes.

ט"ו שבט תשע"ח - 152431/01/2018



Trade Mark No. 292580 מספר סימן

Application Date 28/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333796 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Beige and warm grey.

 Owners

Name: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 
με δ.τ. ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

Address: Pentelis 5, GR-175 64 Palaio Faliro, Greece

(Greece S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink in connection 
with hotel accommodation excluding cafes and coffee 
shops; temporary accommodation.

ט"ו שבט תשע"ח - 152531/01/2018



Trade Mark No. 292581 מספר סימן

Application Date 10/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333804 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and white.

The mark consists of a figurative element - oval, in 
the middle of which a combination of cyrillic 
characters.

 Owners

Name: VALENTYN ZAPOROSHCHUK

Address: 7 Vyshneva, Ichnia city, Chernihivska obl. 
16700, Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; whipped cream; cream [dairy 
products]; condensed milk; yogurt; kefir [milk 
beverage]; curd; milk shakes; koumiss [kumiss] [milk 
beverage]; margarine; butter; buttercream; milk 
beverages, milk predominating; ryazhenka 
[fermented baked milk]; cheese; smetana [sour 
cream]; powdered milk; milk ferments for culinary 
purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 152631/01/2018



Trade Mark No. 292582 מספר סימן

Application Date 06/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333812 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bender GmbH

Address: Obere Kaiserstraße 4, 57078 Siegen, Germany

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

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; 
metal products; ores; expanded pierced metal.

ט"ו שבט תשע"ח - 152731/01/2018



Trade Mark No. 292583 מספר סימן

Application Date 08/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333819 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novatech S.A.

Address: 1058 voie Antiope-ZI Athélia III, F-13705 La 
Ciotat Cedex, France

(France S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments for endoscope surgery.

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

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

European Union, 13/06/2016, No. 015532344 האיחוד האירופי, 13/06/2016, מספר 015532344

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 152831/01/2018



Trade Mark No. 292585 מספר סימן

Application Date 15/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333866 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live flowers, live floral arrangements and live plants; 
dried and preserved flowers and dried and preserved 
floral arrangements.

Class: 35 סוג: 35

Retail services, namely, online store, retail store 
services and shop-by-telephone retail store services 
featuring flowers, flower arrangements, plants and 
gifts, including wines and other alcoholic beverages, 
non-alcoholic beverages, cheese, nuts, cakes, 
desserts, candy, fruits, other food items, vases, 
beauty products, baby products, cards, candles, toys, 
gift baskets and hampers, balloons, toys and other 
gift items; business consultation services, namely, 
assisting florists in development and operation of 
their businesses; telephone answering services for 
florists; promoting the retail floral and gift services of 
others through advertising in electronic, broadcast 
and print media and the providing of coupons and 
discounts; online, catalog and mail order services 
featuring products used and sold by florists; 
cooperative marketing and advertising; providing 
business information in the field of ordering plants, 
flowers, and gifts; customer service management for 
others relating to settling customer complaints; 
administration of a discount program for enabling 
member participants to obtain discounts for the 
goods and services of others.

Class: 39 סוג: 39

Arranging for the delivery of goods between florists, 
domestically and internationally; assisting florists in 
the domestic and international delivery of flowers, 
floral arrangements, plants, fruit and gift orders; 
delivery of flowers, flower arrangements, plants and 
gifts.

ט"ו שבט תשע"ח - 152931/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a depiction of the Roman god 
Mercury holding a floral bouquet.

 Owners

Name: Florists' Transworld Delivery, Inc.

Address: 3113 Woodcreek Drive, Downers Grove IL 
60515, U.S.A.

(Michigan, 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., 15/09/2015, No. 86757793 ארה"ב, 15/09/2015, מספר 86757793

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

ט"ו שבט תשע"ח - 153031/01/2018



Trade Mark No. 292588 מספר סימן

Application Date 28/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333946 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of stylized version of the letters 
"CB".

 Owners

Name: CB IP, LLC

Address: 299 East 6th Street, Floor 1, Cincinnati OH 
45236, U.S.A.

(Ohio, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Health club services, namely, providing instruction, 
equipment and facilities for use in the field of physical 
exercise.

ט"ו שבט תשע"ח - 153131/01/2018



Trade Mark No. 292592 מספר סימן

Application Date 21/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333965 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Containers of card for packaging; file pockets for 
stationery use; printed matter; wood pulp board 
[stationery]; cardboard tubes; cardboard packaging; 
cardboard; advertising signs of cardboard; cartons 
made from corrugated board; crepe paper; 
parchment paper; gift wrap; paper; envelope paper; 
offset printing paper for pamphlets; papers for use in 
the graphic arts industry; photocopy paper; laser 
printing paper; notepaper; paper for wrapping and 
packaging; paper and cardboard; signboards of 
paper or cardboard; placards of paper or cardboard; 
paper for making bags and sacks; paper for use in 
the manufacture of wallpaper; stationery; paper 
ribbons; paper cartons for delivering goods; posters 
made of paper; advertising signs of paper.

Class: 40 סוג: 40

3d reproduction services; printing of stamps; printing 
of books; stationery printing services; printing of 
decorative patterns on gift wrap; printing of digitally 
stored pictures and photographs; printing of 
advertising matter; printing; printing of images on 
objects; print finishing [folding] services; print 
finishing [binding] services; print finishing [cutting] 
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, 14/07/2016, No. 30 2016 220 267 גרמניה, 14/07/2016, מספר 267 220 2016 30

Class: 16 סוג: 16

ט"ו שבט תשע"ח - 153231/01/2018



 Owners

Name: Kabel Premium Pulp & Paper GmbH

Address: Schwerter Str. 263, 58099 Hagen, Germany

(DE Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Class: 40 סוג: 40

ט"ו שבט תשע"ח - 153331/01/2018



Trade Mark No. 292593 מספר סימן

Application Date 06/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333972 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Steambrook Pty Ltd

Address: Level 53, 101 Collins Street, MELBOURNE 
VICTORIA 3000, Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

Class: 35 סוג: 35

Management of a retail enterprise for others; retail 
services; retailing of goods (by any means); 
intermediary business services relating to the 
commercialising of goods (wholesaling); wholesaling 
of goods (by any means); distribution of goods (not 
being transport services) (agent, wholesale, 
representative services, by any means); business 
promotion services; discount services (retail, 
wholesale, or sales promotion services); sales 
promotion (for others); sales promotion services; 
sales promotion through customer loyalty 
programmes (for others); sales promotions at point of 
purchase or sale (for others).

ט"ו שבט תשע"ח - 153431/01/2018



Trade Mark No. 292594 מספר סימן

Application Date 08/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333984 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and black.

 Owners

Name: Gabor Shoes Aktiengesellschaft

Address: Marienberger Strasse 31, 83024 Rosenheim, 
Germany

(Germany Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, in particular women's shoes, 
headgear.

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

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

European Union, 12/08/2016, No. 015751381 האיחוד האירופי, 12/08/2016, מספר 015751381

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 153531/01/2018



Trade Mark No. 292595 מספר סימן

Application Date 08/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1333985 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Gabor Shoes Aktiengesellschaft

Address: Marienberger Strasse 31, 83024 Rosenheim, 
Germany

(Germany Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, in particular women's shoes, 
headgear.

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

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

European Union, 12/08/2016, No. 015751373 האיחוד האירופי, 12/08/2016, מספר 015751373

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 153631/01/2018



Trade Mark No. 292596 מספר סימן

Application Date 25/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NIO CO., LTD.

Address: Suite 115, 569 Anchi Road, ,Anting Town, 
Jiading District, 201805 Shanghai, People's Republic of 
China

(China Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Sport cars; cars; motors for land vehicles; tires for 
vehicle wheels; steering wheels for vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; car washing; 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown 
assistance [repair]; vehicle battery charging.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/09/2015, No. 
18008962

סין, 29/09/2015, מספר 18008962

Class: 12 סוג: 12

People's Republic of China, 30/09/2015, No. 
18011726

סין, 30/09/2015, מספר 18011726

Class: 37 סוג: 37

ט"ו שבט תשע"ח - 153731/01/2018



Trade Mark No. 292597 מספר סימן

Application Date 13/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334053 מספר סימן בינלאומי

 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

(China (PRC) Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; trunks and 
suitcases; bags; sport bags; rucksacks; wallets; key 
wallets; credit-card holders; luggage tags 
[leatherware]; umbrellas; parasols.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear; footwear; t-shirts; polo shirts; 
sweaters; pullovers; scarfs; gloves [clothing]; 
rainwear; caps; hats; belts [clothing]; jackets 
[clothing].

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

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 15/06/2016, No. 015545171 האיחוד האירופי, 15/06/2016, מספר 015545171

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 153831/01/2018



Trade Mark No. 292601 מספר סימן

Application Date 19/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334102 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for use in 
applications for mobile devices enabling access to 
information in the field of law.

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, newsletters, books, 
booklets, manuals, guides, pamphlets and brochures 
in the field of law.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting seminars, workshops, 
training courses and non-downloadable webinars in 
the field of law; providing non-downloadable 
electronic publications in the nature of newsletters, 
books, booklets, manuals, guides, pamphlets, and 
brochures in the field of law.

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/09/2016, No. 87164391 ארה"ב, 08/09/2016, מספר 87164391

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 153931/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) red and maroon 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 Baker in red 
above the word McKenzie with a period at the end in 
maroon.

 Owners

Name: Baker & McKenzie LLP

Address: 300 East Randolph Street, Suite 5000, Chicago, 
IL 60601, U.S.A.

(Illinois, United States limited liability partnership)

ט"ו שבט תשע"ח - 154031/01/2018



Trade Mark No. 292603 מספר סימן

Application Date 30/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334129 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOSCAVENEZIA DI STELLA EUROSIA

Address: Via Giardino, 11, I-30174 VENEZIA, Italy

(Italy Individual Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal joinery fittings, including for doors and 
windows; metal partition walls; metal panels for 
partition walls; metal support frames, in particular for 
doors and windows; metal profiles for windows and 
doors; metal doors; metal tiles and boards for walls 
and ceilings.

Class: 19 סוג: 19

Doors, not of metal; interior doors, not of metal, 
including swing doors, folding doors, sliding doors; 
non-metallic support frames, in particular for doors 
and windows; non-metallic frames for windows and 
doors; non-metallic panels for doors; window frames 
not of metal, partition walls not of metal; non-metallic 
panels for partition walls; non-metallic tiles and 
boards for walls and ceilings.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, in particular tables, chairs, desks and 
sofas, mirrors; picture and furniture frames.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 08/04/2016, No. 302016000036186 איטליה, 08/04/2016, מספר 302016000036186

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

ט"ו שבט תשע"ח - 154131/01/2018



Trade Mark No. 292606 מספר סימן

Application Date 21/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334150 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Engines, powertrains, and generic machine parts; 
linear motors, servo motors and parts therefor; servo-
mechanisms other than for land-vehicles; direct 
current motors other than for land-vehicles; 
alternating current and three-phase current motors; 
gear motors other than for land vehicles; geared 
electric motors, other than for land vehicles; current 
generators, electrical generator stations, electrical 
generator groups; direct current generators, brushes 
for direct current generators; drive units, other than 
for land vehicles; actuators, except for land vehicles; 
electric generator power sets, drives for electric 
motor-driven blinds; linear actuators; gears, other 
than for land vehicles, planetary gear transmissions 
other than for land vehicles, worm gears for 
machines; gear boxes other than for land vehicles; 
power transmission parts [other than for land 
vehicles]; gear box casings, other than for land 
vehicles; power transmissions and gearing for 
machines [not for land vehicles]; regulators [parts of 
machines]; regulators for engines; regulators [parts of 
machines]; valves [mechanical] for regulating fluid 
flow; speed governors for machines, engines and 
motors; torque wrenches [machines]; torque 
converters, other than for land vehicles.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for regulating electricity, 
alternating current/direct current transformers, 
alternating current/direct current rectifiers; electric 
and electronic components, rheostats; measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators and 
controllers; controllers (regulators), electronic 
regulators, electric control valves; revolution 
counters; electronic cruise control apparatus; 
electronic cruise control apparatus; torque 
transducers, position sensors and position indicators; 
dynamometers; interfaces for detectors; interface 
cables [electric]; interface software; interfaces for 
computers; communications equipment, in particular 
communications transmission apparatus, interface 
units, cables, modems, apparatus and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 20/05/2016, No. 015456841 האיחוד האירופי, 20/05/2016, מספר 015456841

Class: 7 סוג: 7

ט"ו שבט תשע"ח - 154231/01/2018



 Owners

Name: Dunkermotoren GmbH

Address: Allmendstraße 11, 79848 
Bonndorf/Schwarzwald, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung / 
Limited liability company)

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 154331/01/2018



Trade Mark No. 292608 מספר סימן

Application Date 15/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Address: Wienerbergstraße 59-65, A-1120 Wien, Austria

(Austria GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Ironmongery, locks, in particular cylinder locks (other 
than electric and electronic locks), door and window 
fittings, lock cylinders, magnetic locks, lock parts, 
keys and key blanks, locking systems (other than 
electric and electronic locking systems); all the 
aforesaid goods being of metal.

Class: 20 סוג: 20

Locks, in particular cylinder locks (other than electric 
and electronic locks), door and window fittings, lock 
cylinders, lock parts, keys and key blanks; all the 
aforesaid goods being not of metal.

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy for the planning, product 
development, design, manufacture and assembly of 
locking systems, locks and keys (other than electric 
and electronic locks and locking systems), signal and 
alarm installations; design and development of 
computer hardware and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Austria, 24/05/2016, No. AM 51469/2016 AM 51469/2016 אוסטריה, 24/05/2016, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 20 סוג: 20

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 154431/01/2018



Trade Mark No. 292609 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Androvia LifeSciences, LLC

Address: 1345 Avenue of the Americas, 42nd Floor, New 
York NY 10105, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic agents, preparations and substances for 
medical purposes; medical diagnostic reagents; drug 
testing kits comprised of medical diagnostic reagents 
and assays that test for the presence of fertility 
competency in bodily fluid; diagnostic preparations 
for clinical or medical laboratory use.

Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the fields of laboratory testing, 
diagnostics, diagnostic medical testing and nutrition.

ט"ו שבט תשע"ח - 154531/01/2018



Trade Mark No. 292615 מספר סימן

Application Date 30/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334296 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WELLSENSE, INC.

Address: 199 West Brown Street, Suite 110, 
BIRMINGHAM MI 48009, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Patient monitoring sensors and alarms; Patient 
monitoring display monitors for monitoring pressure 
distribution of individuals across a surface for the 
purpose of diagnosing and treating medical 
conditions; Medical apparatus and instruments, 
namely, patient display monitors and patient sensors 
for monitoring, measuring, alerting, transmitting and 
displaying images of pressure distribution between 
individual and support surface for the purpose of 
monitoring pressure across the entire body and to 
guide positioning of individuals to prevent bedsores 
and ulcers; Medical device, namely, pressure sensor 
mats with associated monitors for patient and 
consumer care to prevent pressure sores.

ט"ו שבט תשע"ח - 154631/01/2018



Trade Mark No. 292616 מספר סימן

Application Date 28/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334302 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for computer games; computer programs 
for video game machines; computer hardware; data 
carriers, including DVDs and CDs with recordings of 
sound, images, music recordings, movies, television 
programs; downloadable video and sound 
recordings; controllers and memory cards for video 
games; cartridges for television game sets; software 
programs for games with hand-held LCD screens; 
downloadable Internet games (software) to be 
applied to mobile phones and on the Internet; 
software for the purpose of ring tones, games, 
screensavers, logos and other (audio) visual material, 
such as photographs, (short) videos and films and 
graphic designs (graphics), which material is offered 
and/or communicated via the Internet or by other 
electronic means, such as SMS or mobile phone 
numbers, and can be watched, ordered and/ or 
downloaded by consumers and/or users via those 
same media, to be used on mobile phones or other 
electronic equipment, such as computers and smart 
phones; computer application software for mobile 
phones; carriers of audio signals and/or video 
signals; downloadable audio and video recordings; 
cases and covers for mobile telephones, smart 
phones and tablets, adapted; software applications 
for mobile telephones, smart phones, tablets and 
other apparatus for mobile communication; cameras 
[photography]; surveying apparatus and instruments; 
optical apparatus and instruments; switches, electric; 
protective helmets for sports; spectacles [optics]; 
binoculars; binocular covers; sunglasses; batteries, 
electric; animated cartoons; downloadable electronic 
publications; software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network.

ט"ו שבט תשע"ח - 154731/01/2018



Class: 41 סוג: 41

Entertainment; on-line entertainment; gaming and 
digital entertainment; educational and entertainment 
services including the production and presentation of 
audio and video works and materials including 
television programs, radio programs and films; 
publishing services; publishing of web magazines; 
organizing live entertainment events, exhibitions and 
road shows; interactive television entertainment; 
interactive entertainment; production and 
presentation of competitions; rental of motion 
pictures; providing educational and entertainment 
information through a computer network; provision of 
training; sporting and cultural activities; lottery 
services; electronic games services provided by 
means of the Internet; rental of audio and or video 
recordings, radio and television programs and films; 
theatrical, musical, television and film entertainment 
services; publication of books, texts and journals on-
line; providing digital video and or audio recordings 
(not downloadable) via a computer network such as 
the Internet; providing on-line electronic publications 
(not downloadable) on-line from databases or the 
Internet; providing electronic images and artwork (not 
downloadable) on-line from databases or the 
Internet; education services provided by radio, 
television programs and films; live entertainment; 
organization, production and presentation of live 
performances; live band, comedy, dance, music and 
fashion shows; production of live television programs; 
production of fashion shows; education services 
relating to fashion; information and advisory services 
relating to the aforesaid.

Class: 42 סוג: 42

Hosting websites on the Internet; hosting multimedia 
content for others; hosting multimedia entertainment 
and educational content for others; design, creation, 
hosting, maintenance of websites for others; software 
design, creation, engineering, development and 
installation; 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, digital games, 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 analytics software, namely, 
software that provides statistics about the online 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, and other user-generated content; 
information and advisory services relating to the 
aforesaid.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ט"ו שבט תשע"ח - 154831/01/2018



 Owners

Name: Endemol Shine Group B.V.

Address: MediArena 1, NL-1114 BC Amsterdam-
Duivendrecht, Netherlands

(Private Limited Liability Company)

Benelux, 29/04/2016, No. 1331628 בנלוקס, 29/04/2016, מספר 1331628

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 154931/01/2018



Trade Mark No. 292618 מספר סימן

Application Date 14/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334313 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live flowers, live floral arrangements and live plants; 
dried and preserved flowers and dried and preserved 
floral arrangements.

Class: 35 סוג: 35

Retail services, namely, online store, retail store 
services and shop-by-telephone retail store services 
featuring flowers, flower arrangements, plants and 
gifts, including wines and other alcoholic beverages, 
non-alcoholic beverages, cheese, nuts, cakes, 
desserts, candy, fruits, other food items, vases, 
utensils, beauty products, baby products, cards, 
candles, diffusers, toys, leather goods, gift baskets 
and hampers, balloons, toys and other gift items; 
promoting the interests of florists; assisting florists in 
development and operation of their businesses; 
telephone answering services for florists; promoting 
the retail floral and gift services of others through 
advertising in electronic, broadcast and print media 
and the providing of coupons and discounts; online, 
catalog and mail order services featuring products 
used and sold by florists; cooperative marketing and 
advertising; providing business information in the 
field of ordering plants, flowers, and gifts; customer 
service management for others relating to settling 
customer complaints; administration of a discount 
program for enabling member participants to obtain 
discounts for the goods and services of others.

Class: 39 סוג: 39

Arranging for the delivery of goods between florists, 
domestically and internationally; assisting florists in 
the domestic and international delivery of flowers, 
floral arrangements, plants, fruit and gift orders; 
delivery of flowers, flower arrangements, plants and 
gifts.

ט"ו שבט תשע"ח - 155031/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a depiction of the Roman god 
Mercury holding a floral bouquet, with a thin, partial 
circle around the perimter.

 Owners

Name: Florists' Transworld Delivery, Inc.

Address: 3113 Woodcreek Drive, Downers Grove IL 
60515, U.S.A.

(Michigan, 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., 15/09/2015, No. 86757801 ארה"ב, 15/09/2015, מספר 86757801

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

ט"ו שבט תשע"ח - 155131/01/2018



Trade Mark No. 292619 מספר סימן

Application Date 21/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WELL LEAD MEDICAL CO., LTD.

Address: C-4, Jinhu Industrial Estate,Hualong, Panyu, 
Guangzhou, Guangdong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters; nursing appliances; cannulae; anaesthetic 
apparatus; bougies [surgery]; drainage tubes for 
medical purposes; surgical apparatus and 
instruments; urological apparatus and instruments; 
sprayers for medical purposes; anaesthetic masks; 
respirators for artificial respiration; apparatus for 
artificial respiration; urethral probes; veterinary 
apparatus and instruments; dialyzers; medical 
guidewires; stents; gloves for medical purposes; 
masks for use by medical personnel.

ט"ו שבט תשע"ח - 155231/01/2018



Trade Mark No. 292621 מספר סימן

Application Date 25/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334335 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H.

Address: Diehlgasse 27, A-1050 Wien, Austria

(Austria limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Rosin for stringed musical instruments, strings for 
musical instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 155331/01/2018



Trade Mark No. 292622 מספר סימן

Application Date 03/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1334351 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Garnet; black; white.

 Owners

Name: FIGUERAS SEATING SOLUTIONS, S.L.

Address: C/ Anselm Clavé, 224, E-08186 LLIÇÀ 
D'AMUNT, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Chairs; armchairs; easy chairs; tables; furniture.

ט"ו שבט תשע"ח - 155431/01/2018



Trade Mark No. 292625 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334385 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, blue, green, yellow and purple.

 Owners

Name: TAIZHOU ANTEBAO SHOES CO., LTD.

Address: No.888, Zechu Road,Zeguo Town, Wenling 
City, 317523 Zhejiang Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, cycles; rims for wheels of bicycles; hand 
cars; baby carriages; wheelchairs; shopping trolleys; 
safety seats for children, for vehicles; vehicle seats.

Class: 24 סוג: 24

Towels of textile; table napkins of textile; face towels 
of textile; bed covers; sheets; pillowcases; sleeping 
bags; bed blankets; tablecloths, not of paper.

Class: 35 סוג: 35

Bill-posting, outdoor advertising; demonstration of 
goods; advertising, publicity; shop window dressing; 
advertising agencies, publicity agencies; presentation 
of goods on communication media, for retail 
purposes; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; import-export agencies.

ט"ו שבט תשע"ח - 155531/01/2018



Trade Mark No. 292626 מספר סימן

Application Date 05/02/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334390 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of Latin characters of 
"GOALSEEKY", while the whole word has no 
meaning.

 Owners

Name: Sanyang Textiel Co., Ltd.

Address: No. 58 Yongshen Road,Lijin County, Dongying 
City, 257400 Shandong Province, People's Republic of 
China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; jackets [clothing]; down jackets, vests and 
anoraks; coats; waistcoats; outer clothing; trousers; 
under clothing; shirts; tee-shirts.

ט"ו שבט תשע"ח - 155631/01/2018



Trade Mark No. 292627 מספר סימן

Application Date 11/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334413 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Qingdao Youyishang Clothing Co., Ltd.

Address: Room 202, 4 Unit,Building 5, No. 141, 
Heilongjiang South Road, Shibei District, Qingdao City, 
Shandong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; children`s garments; layettes [clothing]; 
clothing for gymnastics; hosiery; scarfs; girdles.

ט"ו שבט תשע"ח - 155731/01/2018



Trade Mark No. 292628 מספר סימן

Application Date 29/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334419 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of capital letters "QIAODAN" 
which has no meaning in the whole.

 Owners

Name: Qiaodan Sports Co., Ltd.

Address: Xibian Industrial District, Chendai, Jinjiang, 
Fujian, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes; swimsuits; raincoat; theatrical 
costumes; football shoes; shoes; hats; hosiery; 
gloves; neckties; trouser straps; wedding clothes.

ט"ו שבט תשע"ח - 155831/01/2018



Trade Mark No. 292629 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334426 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

"olors" is a coined word, which has no meaning.

 Owners

Name: HUACAI (SHENZHEN) OPTO-ELECTRONICS 
CO., LTD

Address: (No. 1 Floor 5) No. 10-5, Minsheng 1st Rd, 
Liaokeng, Baoyuan community, Shiyan Street, Bao'an 
Dist., Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Flares; ceiling lights; fluorescent tubes; light bulbs; 
lighting apparatus and installations; spot lights; stage 
lamps; streetlights; standard lamps; fairy lights for 
festive decoration.

ט"ו שבט תשע"ח - 155931/01/2018



Trade Mark No. 292634 מספר סימן

Application Date 29/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0799629 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCT Lubricants Limited

Address: Arch. Makariou III, 5. Mesa Geitonia, CY-4000 
Limassol, Cyprus

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Contact sprays; lubricants; industrial oils and 
greases, including motor, gear, compressor, 
hydraulic and industrial oils; contact oils and contact 
greases; oil additives as well as additives for fuel, 
especially for car fuel; non-chemical additives for 
industrial greases, industrial oils, motor oils, gear oils, 
compressor oils and hydraulic oil.

ט"ו שבט תשע"ח - 156031/01/2018



Trade Mark No. 292635 מספר סימן

Application Date 02/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0835383 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HODOGAYA CHEMICAL CO., LTD.

Address: 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Waterproofing chemicals; amines; polyols; 
isocyanates; industrial chemicals; plastics, 
unprocessed; synthetic resins, unprocessed; 
polyurethane resins, unprocessed; adhesives for 
industrial purposes; higher fatty acids.

ט"ו שבט תשע"ח - 156131/01/2018



Trade Mark No. 292636 מספר סימן

Application Date 09/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0879260 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU 
LATOUR

Address: F-33250 Pauillac, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers.

ט"ו שבט תשע"ח - 156231/01/2018



Trade Mark No. 292638 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0918192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals an their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

ט"ו שבט תשע"ח - 156331/01/2018



Trade Mark No. 292639 מספר סימן

Application Date 17/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1001212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gasteiner Mineralwasser Gesellschaft m.b.H.

Address: Erlengrundstrasse 14, A-5640 Badgastein, 
Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; lemonades, flavored waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages.

ט"ו שבט תשע"ח - 156431/01/2018



Trade Mark No. 292640 מספר סימן

Application Date 13/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1012951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Address: Brohltalstr. 2, 56659 Burgbrohl, Germany

(GERMANY GMBH& CO KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parts and accessories for machines, namely grinding 
tools, abrasive heads, grinding wheels, cut-off 
wheels, scouring wheels, flap wheels, fan-type 
grinding wheels and abrasives on backing strips.

ט"ו שבט תשע"ח - 156531/01/2018



Trade Mark No. 292641 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1022462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ORAFOL Europe GmbH

Address: Orafolstr. 2, 16515 Oranienburg, Germany

(Germany limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Adhesive bands of metal; foils of metal; materials of 
metal for packaging.

Class: 16 סוג: 16

Adhesive tapes for stationery and for household or 
packaging purposes; adhesives for stationery or 
household purposes; packaging materials made of 
plastic.

Class: 17 סוג: 17

Packaging of rubber; plastic film (other than for 
wrapping), adhesive bands (other than stationery and 
not for medical or household purposes); semi-
processed plastic substances.

ט"ו שבט תשע"ח - 156631/01/2018



Trade Mark No. 292643 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1213860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Starskin Beauty Group AG

Address: Poststrasse 6, CH-6300 Zug, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

Class: 21 סוג: 21

Electronic apparatus for applying foundation on the 
skin.

ט"ו שבט תשע"ח - 156731/01/2018



Trade Mark No. 292644 מספר סימן

Application Date 17/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1249106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ENDEKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Adnan Kahveci Mah. Davutpaşa, Cad. No:13 
Gürpinar, BEYLİKDÜZÜ, İstanbul, Turkey

(joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching and cleaning preparations; soaps; 
polishing preparations for leather, vinyl, metal, wood.

ט"ו שבט תשע"ח - 156831/01/2018



Trade Mark No. 292647 מספר סימן

Application Date 06/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1258175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Morgan, Lewis & Bockius LLP

Address: 1701 Market Street, Philadelphia PA 
191032921, U.S.A.

(Pennsylvania, United States Limited Liability 
Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

ט"ו שבט תשע"ח - 156931/01/2018



Trade Mark No. 292648 מספר סימן

Application Date 06/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1267008 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Tax preparation and consulting services; business 
management consulting services; business strategy 
and business plan consulting services; merger, 
acquisition and divestiture consulting and advisory 
services; business consultation services, namely, 
accounting services; conducting of business 
appraisals; advice on accounting, tax preparation, 
business and business management; business risk 
management consultancy; consulting and risk 
assessment services in the field of tax; providing 
information in the field of taxation.

Class: 36 סוג: 36

Financial advice relating to tax planning; financial 
consulting and advisory services relating to tax.

ט"ו שבט תשע"ח - 157031/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of an image depicting a pair of six 
panel double doors with a frame encasing the doors 
on both sides and top of the doors with floor boards 
running along the bottom of the doors

 Owners

Name: Andersen Tax LLC

Address: 1177 Avenue of the Americas, 18th Floor, New 
York NY 10036, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

ט"ו שבט תשע"ח - 157131/01/2018



Trade Mark No. 292651 מספר סימן

Application Date 13/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1324424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELL ENERGY Magyarország Kft.

Address: Károly krt. 1. 1. em. 2., H-1075 Budapest, 
Hungary

(Hungary Obchodná Spolocnost )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea-based beverages; tea essences; flavourings of 
tea; instant tea; iced tea; tea-based beverages with 
fruit flavoring; fruit teas; flavourings, other than 
essential oils, for beverages.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages flavoured with tea; fruit-
flavoured beverages; nutritionally fortified beverages; 
essences for making beverages; flavoured waters.

ט"ו שבט תשע"ח - 157231/01/2018



Trade Mark No. 292652 מספר סימן

Application Date 20/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1329520 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EBOHR LUXURIES INTERNATIONAL LTD.

Address: 8/F, New Energy Building,Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, People's Republic 
of China

(The People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Wristwatches; chronometric instruments; movements 
for clocks and watches; cases for watches 
[presentation]; clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; jewelry; precious metals, unwrought or 
semi-wrought.

ט"ו שבט תשע"ח - 157331/01/2018



FEMARELLE

Trade Mark No. 292670 מספר סימן

Application Date 14/03/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1358423 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Se-cure Pharmaceuticals Ltd. שם: סקיור פרמצפטיקה בע"מ

Address: 1 Haarava St., P.O. Box 299 Airport City, Ben-
Gurion Airport, Israel

כתובת : הערבה 1, ת.ד. 299, נמל תעופה בן גוריון, 70100, 
ישראל

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

Plant-based supplement in capsule form for relief of 
menopausal symptoms and elevation of bone mineral 
density; included in class 5

תוסף תזונה בצורת קפסולה להקלת תופעות גיל המעבר 
והעלאת צפיפות עצם; הנכללים כולם בסוג 5                         

                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 157431/01/2018



TRANESKA

Trade Mark No. 292671 מספר סימן

Application Date 14/03/2017 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 for the 
prevention and treatment of viral diseases, auto-
immune and inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases, pain, 
dermatologic diseases, gastro-intestinal diseases, 
infectious-related diseases, metabolic diseases, 
oncologic diseases, ophthalmic diseases, and 
respiratory diseases.

תכשירים רוקחיים לבני אדם למניעה וטיפול במחלות ויראליות, 
מחלות אוטו-אימיוניות ודלקתיות, מחלות של הלב וכלי דם, 

מחלות של מערכת העצבים המרכזית, כאב, מחלות 
דרמטולוגיות, מחלות של דרכי העיכול, מחלות הקשורות 
לזיהום, מחלות מטבוליות, מחלות אונקולוגיות, מחלות 

אופתלמיות, ומחלות של דרכי הנשימה.                                 
                                                                                    

                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 04/10/2016, No. 87/192,354 ארה"ב, 04/10/2016, מספר 87/192,354

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 157531/01/2018



גברים עם כלים אחזקות

Trade Mark No. 292674 מספר סימן

Application Date 14/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guetta Zion שם: גואטה ציון

Address: Mordekhai Gur 5, Netanya, 4220005, Israel כתובת : גור מרדכי 5, נתניה, 4220005, ישראל

Name: Ringler Tal שם: רינגלר טל

Address: Mordekhai Gur 5, Netanya, 4220005, Israel כתובת : גור מרדכי 5, נתניה, 4220005, 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: 37 סוג: 37

Construction, restoration and repair of residential 
buildings and houses; construction and maintenance 
of buildings; construction and renovation of buildings 
and other structures; advisory services in the fields of 
construction, repair, restoration, maintenance and 
installation.

בניה, שיפוצים ותיקון של בנייני מגורים ובתים; בניה ותחזוקה 
של בניינים; בניה וחידוש של בניינים ומבנים אחרים; שירותי 
ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, תחזוקה והתקנה.         
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 157631/01/2018



SENSIL

Trade Mark No. 292675 מספר סימן

Application Date 14/03/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1364672 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: NILIT LTD. שם: נילית בע"מ

Address: Maurizio Levy Road, Migdal Ha'emek, Israel כתובת : דרך מאוריציו לוי, מגדל העמק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes; string; fabric, polyamide and polyester mesh 
net used for storing toys and other household items; 
fishing nets; tents; awnings; tarpaulins; sails; sacks 
and bags for the transportation or storage of 
materials in bulk; padding and stuffing materials not 
of rubber, paper or plastic, raw fibrous textile 
materials; all included in class 22.

חבלים; חוטים; בדים, רשת פוליאמיד ופוליאסטר לשימוש 
באחסון צעצועים וחפצים ביתיים אחרים; רשתות דיג; אוהלים; 
סוככים; בדי ברזנט; מפרשים; שקים ותיקים להובלה או לאחסון 
חומרים בכמות גדולה; חומרי ריפוד ומילוי שאינם עשויים גומי, 
נייר ופלסטיק, חומרי טקסטיל סיביים גולמיים; הנכללים כולם 
בסוג 22.                                                                         

                                                    

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads for textile use; all included in class 
23.

חוטים וסיבים לשימוש באריגים; הנכללים כולם בסוג 23.         
            

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, namely, fabrics for textile 
use; fiberglass fabric for textile use; textile fabrics for 
use in the manufacture of garments, bags, jackets, 
gloves, and apparel; textile used as lining for 
clothing; all included in class 24.

טקסטילים ומוצרי טקסטיל, דהיינו, בדים לשימוש בטקסטיל; בד 
פיברגלס לשימוש בטקסטיל; בדי טקסטיל לשימוש בייצור 

בגדים, תיקים, ז'קטים, כפפות, ולבוש; טקסטיל לשימוש בבטנה 
לבגדים;  הנכללים כולם בסוג 24.                                        
                                                                                

Class: 25 סוג: 25

Wearable garments and clothing, namely, shirts, 
pants, skirts, dresses, Ladies' underwear, Bras, 
Men's underwear, Children's underwear, and hosiery; 
all included in class 25.

לבוש ובגדים ללבישה, דהיינו, חולצות, מכנסיים, חצאיות, 
שמלות, לבוש תחתון לנשים, חזיות, לבוש תחתון לגברים, 

לבוש תחתון לילדים, ובגדים תחתונים; הנכללים כולם בסוג 25. 
                            

ט"ו שבט תשע"ח - 157731/01/2018



Trade Mark No. 292697 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kito (Thailand) Co., Ltd.

Address: 197 Bangkhunthien-Chaytalay Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, 10150, Bangkok, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; sport shoes; sandals; sneakers; casual 
shoes; slippers; flip-flops; shoes for children; all 
included in Class 25.

נעלים; נעלי ספורט; סנדלים; נעלי יום יום; נעלי בית; כפכפים; 
נעלי ילדים; הנכללים כולם בסוג 25.                                     

                    

ט"ו שבט תשע"ח - 157831/01/2018



UNITO

Trade Mark No. 292698 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unito Smart Technologies Limited

Address: Unit 01, 35/F., Cable TV Tower, 9 Hoi Shing 
Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slava Winogradow

Address: P.O.B. 9183, Petah-Tikva, 4919101, Israel

שם: ס. וינוגרדוב, עו"פ 

כתובת : ת.ד. 9183, פתח תקוה, 4919101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric food blenders; electric can openers; washing 
machines for clothes; electrical coffee grinders; 
dishwashers; electric food processors; garbage 
disposals; electric mixers; kitchen machines, namely, 
electric standing mixers; trash compactors; vacuum 
cleaners; dish washing machines.

מערבלי מזון חשמליים [בלנדרים]; פותחני קופסאות חשמליים; 
מכונות כביסה [כבוס]; מטחנות קפה חשמליות; מדיחי כלים; 
מעבדי מזון חשמליים; מתקנים לסילוק אשפה; מערבלים 

חשמליים; מכונות מטבח כגון מיקסרים עומדים; מדחסי פסולת; 
שואבי אבק; מדיחי כלים.                                                   

                                                            

Class: 11 סוג: 11

Ventilation hoods for stoves; ventilation hoods; 
faucets; electric ranges; cooking ranges; electric 
stoves.

קולטי אדים לתנורים; תעלות אוורור; ברזים; תנורים חשמליים 
משולבים; תנורי בישול משולבים; תנורים חשמליים.                

ט"ו שבט תשע"ח - 157931/01/2018



SAMARATHON DESERT MTB RACE

Trade Mark No. 292699 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KIBBUTZ SAMAR שם: קיבוץ סמר 

Address: M. P. HEVEL AYALOT, Samar, 88815, Israel כתובת : ד. נ. חבל איילות, סמר, 88815, ישראל

אגודה שיתופית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mordecai Ingram

Address: Koifman 4, Tel Aviv - Yafo, 6801296, Israel

שם: מרדכי אינגרם

כתובת : קויפמן 4, תל אביב-יפו, 6801296, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

 providing of training; entertainment; sporting 
activities; all included in class 41.

הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט; הנכללים כולם בסוג 
                                                         .41

ט"ו שבט תשע"ח - 158031/01/2018



Trade Mark No. 292702 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KIBBUTZ SAMAR שם: קיבוץ סמר 

Address: M. P. HEVEL AYALOT, Samar, 88815, Israel כתובת : ד. נ. חבל איילות, סמר, 88815, ישראל

אגודה שיתופית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mordecai Ingram

Address: Koifman 4, Tel Aviv - Yafo, 6801296, Israel

שם: מרדכי אינגרם

כתובת : קויפמן 4, תל אביב-יפו, 6801296, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

providing of training; entertainment; sporting 
activities; all included in class 41.

הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט; הנכללים כולם בסוג 
                                                       .41

ט"ו שבט תשע"ח - 158131/01/2018



GREEN LAWNGER

Trade Mark No. 292703 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Corporation

Address: 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical and/or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants, polymer seed coatings to bind 
seed treatments and other seed enhancement 
products, namely, polymers for use alone or in 
combination with colorants, plant nutrients and 
pesticides on all types of seed for the purpose of 
improving seed plantability, seed coverage and seed 
flow, as well as reducing dust-off during and after the 
seed treating process, coating agents for seeds; all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות, יערנות, במיוחד 
לתכשירי פוריות של צמחים, כימי ו / או תכשירים ביולוגיים 
לטיפול במתחים בצמחים, תכשירים, מווסת גידול צמחים, 
תכשירים כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח, ציפוי 
זרע הפולימר הנקשר בטיפולי זרע אחר שיפור מוצרי זרע, 

כלומר, פולימרים לשימוש לבד או בשילוב עם הצבעים, חומרי 
הזנה לצמח וחומרי הדברה על כל סוגי הזרע לצורך שיפור 

סיכויי ניתנות לשתילה של הזרע, כיסוי זרע ותזרים זרע, כמו גם 
הפחתת אבק במהלך ואחרי תהליך טיפול הזרעה , סוכני ציפוי 
עבור זרעים; הנכללים כולם בסוג 1.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 2 סוג: 2

Paints, colorants, pigments; all included in class 2. צבעים, גוונים, פיגמנטים; הנכללים כולם בסוג 2.                 

ט"ו שבט תשע"ח - 158231/01/2018



CMFF

Trade Mark No. 292711 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1374973 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 158331/01/2018



Trade Mark No. 292712 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 158431/01/2018



CCO

Trade Mark No. 292713 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1375000 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 158531/01/2018



Trade Mark No. 292714 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 158631/01/2018



CCPA

Trade Mark No. 292715 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1375041 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 158731/01/2018



Trade Mark No. 292716 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 158831/01/2018



CCME

Trade Mark No. 292717 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 158931/01/2018



Trade Mark No. 292718 מספר סימן

Application Date 15/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.  שם: סלברייט מובייל סנכרוניזיישן בע"מ

Address: Derech Em Hamoshavot 94, P.O.B. 3925, 
Petah Tiqwa, 4970602, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3925, פתח תקוה, 
4970602, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Address: Azrieli-Sarona Tower,121 Menachem Begin 
Rd.,53Fl., P.O.B. 7198, Tel Aviv, 6701203, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : מגדל עזריאלי-שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, 
ת.ד. 7198, תל אביב, 6701203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely; 
conducting courses and seminars in the fields of 
forensics and Mobile life cycle; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה, דהיינו, עריכת קורסים וסמינרים בתחום 
זיהוי פלילי ומחזור החיים של המכשיר הנייד; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 159031/01/2018



Trade Mark No. 292722 מספר סימן

Application Date 16/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed material, namely, advertisements, 
newsletters, brochures, posters, stationery and 
banners in the fields of health, medicine, 
pharmaceuticals, and the pharmaceutical industry; all 
included in Class 16.

חומר מודפס, דהיינו, פרסומות, עלוני חדשות, חוברות, 
פוסטרים, נייר מכתבים ובאנרים בתחומים של בריאות, רפואה, 
תרופות, ותעשיית התרופות; הנכללים כולם בסוג 16.             
                                                                                    

                  

Class: 44 סוג: 44

Providing information in the fields of health, medicine, 
pharmaceuticals, and the pharmaceutical industry; all 
included in Class 44.

אספקת מידע בתחומים של בריאות, רפואה, תרופות, ותעשיית 
התרופות; הנכללים כולם בסוג 44.                                       

                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 159131/01/2018



Trade Mark No. 292736 מספר סימן

Application Date 26/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334562 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Global Retail Brands Australia Pty Ltd

Address: Century Plaza,Level 53, 101 Collins Street, 
Melbourne VIC 3000, Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, on-line retail store services and 
mail order services supplying indoor and outdoor 
furniture, glassware, tableware, flatware, plates, 
saucers, cups, serving knives, forks, spoons, knives, 
glasses, serving trays, vases, bowls, imported gift 
items, electric appliances, rugs, bed linens, bath 
linens, kitchen towels, potholders, bakeware, 
cookware, baking/cooking gadgets, baskets and 
basketware, ceramics, tablecloths, placemats, 
napkins, wrapping papers, cards, ties, desk 
accessories, picnic accessories, barbecues and 
barbecue accessories, gardening tools and 
accessories, beach chairs, umbrellas, tables, wooden 
items, wine racks, storage containers and general 
consumer merchandise; computerized online 
ordering services concerning a variety of goods 
excluding the transport thereof enabling customers to 
conveniently view and purchase these goods in the 
field of gifts and general consumer merchandise; 
franchising services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or 
operation of retail stores; export and import agency 
services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 19/10/2016, No. 1803576 אוסטרליה, 19/10/2016, מספר 1803576

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 159231/01/2018



Trade Mark No. 292739 מספר סימן

Application Date 04/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SNDR Pty Ltd

Address: 3 Newton St., Cremorne VIC 3121, Australia

(Australia Australian Proprietary Company, Limited By 
Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Consultation services in the selection and use of 
cosmetics, make-up, skin care preparations, cleaning 
preparations for use on the skin, abrasive 
preparations for use on the skin, artificial tanning 
preparations, sunscreen preparations, sun protection 
preparations, hair care preparations and beauty 
treatment preparations; beauty consultation services; 
skin care consultation services; beauty salon 
services, beauty treatment services, make-up 
services, massage services, hair care services, 
manicure services, pedicure services, cosmetics 
treatment services; aromatherapy and reflexology; 
spa services; relaxation therapies; providing 
information and advice in the selection and use of 
cosmetics, make-up, skin care preparations, cleaning 
preparations for use on the skin, abrasive 
preparations for use on the skin, artificial tanning 
preparations, sunscreen preparations, sun protection 
preparations, hair care preparations and beauty 
treatment preparations; providing information and 
advice about skin care, hair care and beauty 
treatments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 29/07/2016, No. 1786645 אוסטרליה, 29/07/2016, מספר 1786645

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 159331/01/2018



Trade Mark No. 292740 מספר סימן

Application Date 15/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334622 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L.

Address: Via Matteotti, 11, I-89844 LIMBADI (Vibo 
Valentia), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers; wine; brandy; 
liqueurs; distilled beverages; vodka; bitters; rum; 
whisky; alcoholic beverages containing fruit; pre-
mixed alcoholic beverages, other than beer-based.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/04/2016, No. 302016000035766 איטליה, 07/04/2016, מספר 302016000035766

Class: 33 סוג: 33

ט"ו שבט תשע"ח - 159431/01/2018



Trade Mark No. 292741 מספר סימן

Application Date 22/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hakomed Italia di Hansjörg  Dellavaja & C. Sas

Address: 4, Via Campi, I-39040 Termeno (BZ), Italy

(Italy Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

High-frequency electromagnetic therapy apparatus; 
thermotherapy apparatus for medical purposes; 
medical apparatus and instruments; physiotherapy 
apparatus; apparatus for transcutaneous electrical 
nerve stimulation; radiotherapy apparatus; body 
rehabilitation apparatus for medical purposes; 
electrodes for medical use; lasers for medical 
purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 159531/01/2018



Trade Mark No. 292743 מספר סימן

Application Date 08/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334641 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Ouzo complying with the specifications for the PGI 
"Ouzo Plomari".

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/03/2016, No. 236537 יון, 08/03/2016, מספר 236537

Class: 33 סוג: 33

ט"ו שבט תשע"ח - 159631/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue, white, black, red, blue, gold, dark 
gold, beige and dark beige.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The label appears on white rectangular 
background; the outer outline of the label is in the 
colour dark blue; the inner outline of the label is in the 
colour gold; the words “ouzu of plomari” are in the 
colour black; the words “Isidoros Arvanitis” are in the 
colour red; the stylized still is in the colours gold and 
dark gold; the elements “1894” and “distilled 100%” 
are in the colour dark blue; the elements “700 ml e”, 
“Plomari – Lesvos”, “product of Greece” and “40% 
vol” are in the colour black; the round device element 
on top of the label is in the colour blue and has one 
red and one dark gold outline; inside the gold outline, 
the elements “1894” and “established” are in the 
colour white; in the center of the blue circle there is 
device consisting of a wheel with wings in the colours 
gold, white and black; the background of the inner 
part of the label is in the colour beige; on the beige 
background, the device element of the wheel with 
wings and the elements “established 1894” appear in 
the colour dark beige.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use "ouzo of plomari", "1894", 
"distilled 100%", "700 ml e", "Plomari - Lesvos", 
"product of Greece", "40% vol", "established 1894" 
apart form the mark as shown. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: POTOPOIIA PLOMARIOU - ISIDOROS 
ARVANITIS ANONYMI ETERIA

Address: Thesi Kampos Plagias, GR-812 00 Plomari, 
Lesvos, Greece

(Greece Société Anonyme (Joint-Stock Company))

ט"ו שבט תשע"ח - 159731/01/2018



Trade Mark No. 292746 מספר סימן

Application Date 07/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Never Summer Industries, Inc.

Address: 3838 Eudora Way, Denver CO 80207, U.S.A.

(Colorado, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Beanies; caps; hats; hooded pullovers; hooded 
sweatshirts; long-sleeved shirts; pullovers; shirts; 
sweatshirts; t-shirts.

Class: 28 סוג: 28

Bags for skateboards; bags specially adapted for 
sports equipment; longboard wheels; long 
skateboards in the nature of longboards; skateboard 
decks; skateboard wheels; skateboards; snowboard 
decks; snowboards.

ט"ו שבט תשע"ח - 159831/01/2018



Trade Mark No. 292747 מספר סימן

Application Date 06/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334664 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 preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for use in enzyme therapy.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 06/07/2016, No. 87095019 ארה"ב, 06/07/2016, מספר 87095019

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 159931/01/2018



Trade Mark No. 292748 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Teeling Whiskey Company Ltd

Address: 13-17 Newmarket, Dublin 8, Ireland

(Ireland An Irish limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; whiskey.

ט"ו שבט תשע"ח - 160031/01/2018



Trade Mark No. 292749 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PAT & TRADEMARKS SERVICES, S.L.

Address: Plaza Conde del Valle de Suchil, n°15, Bajo - 
Puerta 1, E-28015 MADRID, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Air fresheners (air deodorizing 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)

Spain, 02/06/2016, No. 3.617.092 ספרד, 02/06/2016, מספר 3.617.092

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 160131/01/2018



Trade Mark No. 292750 מספר סימן

Application Date 26/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334727 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software (computer programs); interfaces (software), 
all these goods relating to mobility (transport) 
services; software for remote payment of highway 
tolls, rental of parking spaces and all services relating 
to transport by means of mobile telephones, digital 
tablets and computers.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, motor 
vehicles, particularly trucks; vans; vans (vehicles); 
motorcycles; mopeds; cycles; electric power-assisted 
bicycles; their component parts, namely suspension 
shock absorbers for vehicles; shock absorbers 
(springs) for vehicles; motors and engines for land 
vehicles; gear boxes for land vehicles; vehicle 
chassis; bodies for vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; torque 
converters for land vehicles; clutches; axles; brakes 
for vehicles; vehicle wheels; vehicle wheel rims; hub 
caps for wheels; hubs for vehicle wheels; solid tires 
for vehicle wheels; steering wheels; vehicle seats; 
headrests for vehicle seats; security devices for 
vehicles such as safety belts and air bags; rearview 
mirrors; windshield wipers; torsion bars; bumpers; 
protective molding rods; deflectors; spoilers; 
windshields; sunroofs; windows for vehicles; caps for 
gas tanks; luggage racks; saddles for cycles, bicycles 
and motorcycles; kickstands for cycles, bicycles and 
motorcycles; frames for cycles, bicycles and 
motorcycles; anti-theft devices.

Class: 35 סוג: 35

Vehicle fleet management services; vehicle fleet 
sharing services.

Class: 36 סוג: 36

Financing services, financial services, insurance 
services, leasing services, all these services relating 
to transport.

ט"ו שבט תשע"ח - 160231/01/2018



 Owners

Name: PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA

Address: Route de Gisy, F-78140 Velizy Villacoublay, 
France

(France société anonyme)

Class: 37 סוג: 37

Vehicle maintenance and repair services.

Class: 38 סוג: 38

Provision of telecommunication services for platforms 
in connection with mobility services; provision of user 
access to mobility and transport platforms on the 
Internet.

Class: 39 סוג: 39

Rental, reservation and provision of vehicles and 
vehicle accessories, rental of parking places and 
areas for vehicles, rental of vehicle parking spaces, 
rental of garages for vehicles, car sharing services, 
taxi transport, chauffeur services, carpooling 
services, transport of passengers; vehicle breakdown 
assistance services; vehicle fleet sharing services; 
information regarding public transport.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/09/2016, No. 4301612 צרפת, 23/09/2016, מספר 4301612

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

ט"ו שבט תשע"ח - 160331/01/2018



Trade Mark No. 292752 מספר סימן

Application Date 12/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334731 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical or electronic apparatus and instruments for 
processing, storing, transmitting, broadcasting, 
receiving data related to the automation and 
management of connected objects for domestic use; 
electrical or electronic apparatus and instruments for 
processing, storing, transmitting, broadcasting, 
receiving data related to the automation and 
management of connected objects for domestic use 
pursuing a health and safety goal of its users; 
electrical or electronic apparatus and instruments for 
processing, storing, transmitting, broadcasting, 
receiving data related to the automation and 
management of connected objects for domestic use 
for detecting users' activities; interfaces for home 
automation applications; electric or electronic 
apparatus for remote control of home automation 
functions for equipment for domestic use; software 
and software applications for automation and control 
of these electrical, electronic and/or computer 
applications; servers for home automation 
applications used for the reception and transmission 
of remote control orders as well as the operation of 
data storage; modems for home automation systems, 
connectors to a computer or home network; 
telecommunication terminals for the management 
and automation of the home and home equipment; 
computer and communication transmitter and 
receiver apparatus for home automation; electronic 
docking stations and digital electronic tablets for the 
automation and management of the home and home 
equipment; digital terminal for tertiary and residential 
buildings for carrying out transmission, reception and 
decoding functions; electronic handheld devices for 
the wireless reception and/or transmission of data for 
the automation and remote management of 
connected objects for domestic use; electronic 
identification apparatus using biometric identification 
technology; apparatus for biometric, visual and voice 
recognition of people; electric or electronic apparatus 
and installations for security and access control.

ט"ו שבט תשע"ח - 160431/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Retail sale for the general public of electrical 
equipment for the management of connected objects; 
subscriptions to home automation databases in 
connection with the management of connected 
objects; subscriptions to a database server related to 
the automation and management of the home and 
home equipment; subscription to a support service 
for the commissioning of home automation products; 
data recording and processing services, namely, 
input, compilation, systematization of data related to 
the automation and the management of the home 
and home equipment; commercial information and 
advice for consumers in the field of the motorization 
of openings, the management and automation of the 
home and home equipment; organization, operation 
and supervision of incentive and loyalty programs in 
the field of motorization of openings, automation and 
management of the home and home equipment.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services in the field of 
automation and management of domestic equipment; 
communication services between computer terminals 
for the automation and management of the home and 
home equipment; rental of telecommunication 
apparatus and digital boxes in the field of 
motorization of openings, automation and 
management of domestic equipment; rental services 
for modems, digital communication terminals in the 
field of the motorization of openings, the 
management and automation of the home and home 
equipment.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research and design services in the field of electronic 
equipment for managing connected objects; industrial 
analysis and research services in the field of 
electronic equipment for managing connected 
objects; design and development of computers, 
software and software applications intended for the 
general public in the field of electronic equipment 
enabling the management of connected objects, and 
in particular the configuration and use of objects 
connected to the home.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/05/2016, No. 4270656 צרפת, 09/05/2016, מספר 4270656

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 160531/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple: Pantone 2405.

 Owners

Name: oToDo

Address: 33 avenue du Maine, F-75015 Paris, France

(France Société par actions simplifiée)

ט"ו שבט תשע"ח - 160631/01/2018



Trade Mark No. 292753 מספר סימן

Application Date 27/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334749 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical and ophthalmic apparatus and instruments; 
apparatus for physics, optics and electrotechnics; 
refraction apparatus; apparatus and instruments for 
carrying out reading and visual acuity tests; lenses 
for spectacles; spectacle frames and lenses; 
measuring glasses; trial frames; optical prisms; 
optical filters; contact lenses; refractometers; reading 
scales; optical and ophthalmic measuring apparatus; 
software for measuring and displaying optical and 
ophthalmic data; software for managing patient 
information in ophthalmology.

Class: 10 סוג: 10

Ophthalmological measuring devices, measuring and 
testing devices for visual acuity, vision and corneal 
analysis; autorefractometers; ophthalmoscopes and 
ophthalmometers; eye examination apparatus, 
instruments for treating eye diseases, eye disorders 
and defects of the eye, electronic eye testing 
apparatus, topographic apparatus for measuring the 
cornea; pupillometers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/12/2015, No. 4236929 צרפת, 29/12/2015, מספר 4236929

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 160731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gray (Pantone 431 C, 431 C (40%), 431 C 
(50%)) and black 100%.

 Owners

Name: LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS

Address: 2 rue Roger Bonnet, F-27340 PONT-DE-
L'ARCHE, France

(Société par actions simplifiée)

ט"ו שבט תשע"ח - 160831/01/2018



Trade Mark No. 292754 מספר סימן

Application Date 25/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334769 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOMUN NON-CHEMICAL  RINSE WATER 
CORPORATION

Address: Onarimon Excellent Building 2F, 1-1-32, 
Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan

(Japan corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Detergents for household use; cleaning preparations 
for household purposes; detergents for cleaning 
spectacles, cell phones, smart phones, personal 
computers or other electronic devices; detergents for 
household use effective in the removal of paint, tar or 
other dirt.

ט"ו שבט תשע"ח - 160931/01/2018



Trade Mark No. 292755 מספר סימן

Application Date 18/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334789 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Antifreeze; brake fluid; coolants; power steering fluid; 
transmission fluid.

Class: 4 סוג: 4

Engine oil; industrial grease; lubricating grease; fuel 
oil; industrial oil; lubricating oils; motor oil.

Class: 7 סוג: 7

Air compressors; balance shafts for engines; belts for 
engines; belts for machines; belts for motors; power 
transmission belts for machines; timing belts for 
engines; timing belts for machines; timing belts for 
motors; fan belts for engines and motors; timing belts 
for land vehicle engines; power operated blowers; 
bellows [parts of machines]; machine tools; tools 
(parts of machines); camshafts; canisters for 
automobile engines; carburetors; catalytic converters; 
injectors for engines; fuel injection devices for 
internal combustion engines; compressors as parts of 
machines, motors and engines; connecting rods for 
engines and motors; pumps for cooling engines; 
control mechanisms for machines, engines or 
motors; fans for engines and motors; crankshafts; 
automotive engine blocks; cylinder heads for 
engines; cover for cylinder head and rocker for 
engines and motors; cylinder liner (parts of engines); 
distributors for vehicle engines; distributor caps for 
vehicle engines; exhaust gas recirculation [EGR] 
coolers for motors and engines; exhaust gas 
recirculation [EGR] valves for motors and engines; 
engine mounting insulator for motors and engines; 
exhaust pipes for land vehicle engines; exhaust 
valves for land vehicle engines; machine flywheels; 
fuel filters (parts of engines); fuel filters (parts of 
machines); fuel injection pumps for engines; fuel 
injectors for internal combustion engines; fuel pumps 
for land vehicle engines; pulleys [parts of machines]; 
pumps [machines]; glow plugs for diesel engines; 
idler being parts of machines; idler pulleys being 
parts of machines; ignition coils [parts of engines]; 
ignition coil harness [parts of engines]; injection 
nozzle and holder [parts of engines]; intake valve for 
engines and motors; inter coolers for engines and 
motors; LPG pump drivers for engines and motors; 
intake manifolds for internal combustion engines; 

ט"ו שבט תשע"ח - 161031/01/2018



exhaust manifold for engines; intake manifolds for 
engines; intake manifolds for motors; gas mixing 
machines; fuel mixer (parts of engines); muffler pipes 
for motors and engines; oil pumps for land vehicle 
engines; positive crankcase ventilation [PCV] valves 
for motors and engines; pistons [parts of machines or 
engines]; piston rings; radiators [cooling] for motors 
and engines; radiator shroud for motors and engines; 
rocker arms for engines; rocker arms for motors; 
rocker arm lash adjusters for motors and engines; 
sparking plugs for internal combustion engines; 
sparking plug cables for internal combustion engines; 
starters for motors and engines; tensioners for 
machines/motors and engines; throttle bodies for 
engines and motors; timing belts for motors and 
engines; timing belt covers for motors and engines; 
transmission mounting insulator for motors and 
engines; turbochargers for machines; valves [parts of 
machines]; vaporizers for motors and engines; water 
separators; linear actuators; hydraulic valve 
actuators; pneumatic valve actuators; air cleaners 
[parts of engines]; air-cooled condensers; air filters 
for automobile engines; forging moulds for 
automobiles; regulators [parts of machines]; metal 
engine gaskets for vehicles; gaskets, not of metal, for 
vehicle engines; oil coolers for engines and motors; 
oil filters for engines and motors; motors for air 
conditioner blowers; motor for gas condenser (other 
than parts of machines) cooling fans; pulleys for 
compressors for automobiles air conditioners; engine 
gaskets for automobiles; air tanks for automobile 
engines; automatic transmission axle oil pans for 
automobiles; engine oil pan for automobiles; air filter 
cartridges for land vehicle engines; oil filter cartridges 
for land vehicle engines; generators for automobiles; 
generator rectifier for automobiles; generator rotors 
for automobiles; generator stator for automobiles; air 
intake surge tanks for automobile engines.

Class: 9 סוג: 9

Sensors [measurement apparatus], other than for 
medical use; antennas; armatures [electricity]; anti-
theft warning apparatus; audio equipment; batteries; 
battery cables; battery boxes; battery plates; 
electronic control systems for machines; cameras; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; electrical 
controllers; electronic process control units; fuel 
gauges; temperature gauges; fuses; junction boxes 
[electricity]; navigational instruments; relays, electric; 
resonators; speakers; speedometers; speedometer 
cables; switches, electric; tachometers; thermostats; 
thermostat cases; thermostat housing; time clocks; 
alarms; transmitters [telecommunication]; blinkers 
[signalling lights]; wires, electric; electronic apparatus 
for parking information; lighting ballasts; emergency 
light bars for vehicles; emergency signal transmitters; 
pulse generators for automobiles.

ט"ו שבט תשע"ח - 161131/01/2018



Class: 11 סוג: 11

Fans [parts of air-conditioning installations]; filters for 
air purifiers; air conditioning units; air dryers; hot air 
blowers; light bulbs; fans for gas condensers, other 
than parts of machines; covers specially adapted for 
gas condensers, other than parts of machines; 
evaporators; electric heaters; lamps for automobiles; 
lamp glasses; lamp bulbs; dryers for industrial 
purposes; radiator caps; air filters for air conditioning 
units.

Class: 12 סוג: 12

Anti-lock braking systems [ABS] for automobiles; 
structural parts for automobiles; accelerator cables 
for automobiles; accelerator pedals for automobiles; 
air bags for vehicles; air pumps for automobile tires; 
arms for windscreen wipers; ashtrays for vehicles; 
torque converters for automobiles; anti-theft alarms 
for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automatic 
transmission axle valve bodies for automobiles; axles 
for vehicles; axle carriers for automobiles; axle 
housings for automobiles; axle knuckles for 
automobiles; ball joints for automobiles; axle 
bearings for land vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; safety belts for automobile seats; brakes for 
automobiles; brake boosters for automobiles; brake 
discs for vehicles; brake drums for vehicles; brake 
cylinders for vehicles; brake pads for automobiles; 
brake pedals for vehicles; brake shoes for 
automobiles; brake linings for automobiles; bumper 
covers for automobiles; bumper energy absorbers for 
automobiles; bumper guards for automobiles; 
bumper lips for automobiles; mouldings for 
automobile bumpers; bumper rails for automobiles; 
bumper stays for automobiles; bumper steps for 
automobiles; cabins for automobiles; brake calipers 
for vehicles; cap mounting cylinders for automobiles; 
automobile covers [shaped]; center facia for 
automobiles; frames for automobile chassis; child 
restraints for vehicle seats; clutch boosters for 
automobiles; clutch cables for automobiles; clutch 
covers for automobiles; clutch discs for automobiles; 
clutch housings for automobiles; clutch master 
cylinders for automobiles; clutch pedals for land 
vehicles; clutch power cylinders for automobiles; 
clutch release cylinders for automobiles; clutch 
release forks for automobiles; concentric slave 
cylinders for automobiles; console armrests for 
automobiles; cooling fan clutches for land vehicles; 
couplings for land vehicles; cowl cross bars for 
automobiles; cowl top covers for automobiles; crash 
pads for automobiles; crossmembers for 
automobiles; constant-velocity joints for automobiles; 
decks for trucks; differential carriers for automobiles; 
differential cases for automobiles; disc and clutch 
covers for automobiles; disc brake seals for 
automobiles; automobile door checker; automobile 
door handles; automobile door steps; automobile 
door visors; drag links for automobiles; automobile 
engines; engine covers for automobiles; engine 
mounting rubbers for automobiles; engine 
undercover for automobiles; undercover for fenders 
for land vehicles; floor consoles for automobiles; 
frame mouldings for automobiles; caps for vehicle 
gas tanks; doors for vehicle gas tanks; fuel pump 
senders for vehicle gas tanks; fuel tanks for vehicles; 

ט"ו שבט תשע"ח - 161231/01/2018



garnish for automobiles; gears for land vehicles; 
glass mouldings for automobiles; glove boxes for 
vehicles; head linings for automobiles; headrests for 
vehicle seats; hood insulating pads for automobiles; 
hood strips for automobiles; idle speed control 
apparatus for automobiles; interior trim for 
automobiles; leaf springs for land vehicle 
suspensions; levers for automobiles; lever cables for 
automobiles; anti-theft locks for use on automobile 
steering wheels; electrical anti-theft installations for 
vehicles; mudguards; over running clutch for 
automobiles; body panels for vehicles; door panels 
for land vehicles; parking brakes for automobiles; 
pillars for automobiles; luggage carriers for 
automobiles; power steering gear seal for 
automobiles; transmission mechanisms for land 
vehicles; motors for powered windows for land 
vehicles; propeller shafts for automobiles; radiator 
grills for automobile; mirrors for use on vehicles; 
rearview mirrors; reservoirs for land vehicles; 
reservoir tank for land vehicles; car-top luggage 
carriers; roof panels for land vehicles; automobile 
roof racks; rubber bushes for automobile wheel 
suspensions; automobile seats; seat back organizers 
specially adapted for use in cars; safety belts for 
vehicle seats; automobile seat covers; automobile 
seat cushions; security alarms for vehicles; security 
harness for vehicle seats; cardan shafts for vehicles; 
drive shafts for land vehicles; transmission shafts for 
land vehicles; shock absorbers for automobiles; side 
members for land vehicles; slack adjuster for brakes 
for vehicles; spare tire carriers for vehicles; spoilers 
for vehicles; vehicle suspension springs; shock 
absorbing springs for vehicles; stabilizer bars for land 
vehicle suspensions; steering gears for land vehicles; 
steering linkages for land vehicles; automobile 
steering wheels; column for automobile steering 
wheels; shafts for automobile steering wheels; strut 
insulator for automobiles; automobile sunroofs; 
automobile windscreen sunshades; sun visors for 
automobiles; synchronizer rings [parts of land 
vehicles]; tailboard lifts [parts of land vehicles]; 
connecting rods for land vehicles, other than parts of 
motors and engines; tires; torque converters for land 
vehicles; tow bars for vehicles; rubber tracks for 
automobiles; transfers for transmissions for land 
vehicles; transmissions, for land vehicles; universal 
joints for land vehicles; solenoid valve for 
automobiles; brake valve for automobiles; expansion 
valve for automobiles; weather strips for land 
vehicles; automobile wheels; wheel brake cylinders 
for land vehicles; wheel covers for land vehicles; 
wheel cylinders for land vehicles; wheel guards for 
automobiles; automobile wheel hubs; cap for 
automobile wheel hubs; windows for vehicles; nozzle 
for windshield washer; windshield wiper blades; 
motor for windshield wipers; wiper motor arm for 
automobiles; wood grain upholstery for vehicles; 
electronic automobile dashboards; back-up warning 
alarms for vehicles; automobile horns; anti-theft 
devices for automobiles; oil screens for automobiles.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ט"ו שבט תשע"ח - 161331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color dark blue is to be claimed.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark consists of a stylized H device 
surrounded by an oval circle, in dark blue.

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Republic of Korea, 16/05/2016, No. 4020160036233 דרום קוריאה, 16/05/2016, מספר 4020160036233

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 161431/01/2018



Trade Mark No. 292758 מספר סימן

Application Date 06/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334809 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and red.

 Owners

Name: TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Adliye Köyü,1520 Nolu Sokak, No: 3, Arifiye, 
TR-54010 SAKARYA, Turkey

(Turkey Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles and their bodies; handlebars and 
mudguards for bicycles; vehicle bodies; tipping 
bodies for trucks; trailers (vehicles); vehicle parts, 
namely, transfer cases; mobile storage tanks; cargo 
trailer; semi-tractor trailers; bulk hauling trailers; 
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, safely 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.

ט"ו שבט תשע"ח - 161531/01/2018



Trade Mark No. 292759 מספר סימן

Application Date 16/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334831 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Biotheranostics, Inc.

Address: 9640 Towne Centre Drive, Suite 200, San 
Diego CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific research services for medical use in the 
field of diagnosis and treatment; medical research 
services in the field of diagnosis.

Class: 44 סוג: 44

Medical diagnostic testing 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., 17/05/2016, No. 87040410 ארה"ב, 17/05/2016, מספר 87040410

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 161631/01/2018



Trade Mark No. 292760 מספר סימן

Application Date 23/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334846 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses; electric contacts of precious metal.

Class: 14 סוג: 14

Diamonds; synthetic diamonds; watch bands; 
ornamental pins; jewelry findings; tie clips; cufflinks; 
works of art of precious metal and precious stones; 
jewelry; precious stones; semi-precious stones; 
presentation boxes for jewelry; clock cases; medals; 
movements for clocks and watches; earrings; alloys 
of precious metal; statues of precious metal; watch 
glasses; presentation boxes for watches; watch 
chains; watches; clocks; wristwatches; jewelry boxes; 
collectible coins; jewelry chains; precious metals, 
unwrought or semi-wrought.

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; auctioneering; 
wholesale and retail store services featuring jewelry, 
diamonds, synthetic diamonds, precious stones, 
synthetic precious stones.

Class: 40 סוג: 40

Engraving; metal tempering; gilding; metal casting; 
processing and cutting of diamonds and other 
precious stones; metal treating; framing of works of 
art; burnishing by abrasion; silver plating; optical 
glass grinding.

Class: 42 סוג: 42

Graphic arts design; material testing; research and 
development of new products for others; scientific 
research; authentication of diamonds; authenticating 
works of art; geological prospecting; scientific 
laboratory services.

ט"ו שבט תשע"ח - 161731/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, dark turquoise, white and gray.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "NEW DIAMOND TECHNOLOGY"

Address: ul. Voskova, 2, liter Ju, g. Sestroretsk, RU-
197706 Saint-Petersburg, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 161831/01/2018



Trade Mark No. 292761 מספר סימן

Application Date 05/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334865 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, black, red and pink.

 Owners

Name: L´ETO CAFFE

Address: 149 Kings Road, London City of SW3 5TX, 
United Kingdom

(United Kingdom Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Cafe, caffeteria, coffee shop, bakery (provision of 
food), patisserie (provision of food).

ט"ו שבט תשע"ח - 161931/01/2018



Trade Mark No. 292762 מספר סימן

Application Date 12/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334869 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Pink and shades of blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: A pink semi-circle and two blue semi-circles.

 Owners

Name: Gentium S.r.l.

Address: Piazza XX Settembre, 2, I-22079 VILLA 
GUARDIA, Italy

(Italy S.r.l.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of bone 
diseases; pharmaceutical products for the treatment 
and prevention of pathologies related to the medulla 
ossium transplantation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/05/2016, No. 87034509 ארה"ב, 12/05/2016, מספר 87034509

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 162031/01/2018



Trade Mark No. 292768 מספר סימן

Application Date 17/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334956 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "NANOFIXIT" in 
characteristic letters, where the consecutive letters 
are positioned slightly upgrade from left to right.

 Owners

Name: MILFRED Ltd.

Address: Mapp Street 1, Belize City, BH-0501 Belize, 
Belize

(Belize Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Protector liquid for building a surface protecting layer 
on surfaces; screen protector liquid building a screen 
protector layer for protecting monitors, TV sets, 
displays of electronic apparatus, tactile screens of 
electronic tablets, mobile phones, spectacles and/or 
glasses; screen protector liquid building a screen 
protector layer for protecting windscreens of vehicles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Hungary, 04/12/2015, No. M1503637 M1503637 הונגריה, 04/12/2015, מספר

Class: 1 סוג: 1
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Trade Mark No. 292769 מספר סימן

Application Date 05/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1334996 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ITOCHU Corporation

Address: 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8448, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Clothing for domestic pets; bags; handbags; shoulder 
bags; pouches; card cases; purses; key cases; 
wallets.

Class: 23 סוג: 23

Spun wool.

Class: 24 סוג: 24

Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven 
textile fabrics; woven textile goods for personal use; 
mosquito nets; bedsheets; futon quilts; quilt covers 
for futon; futon ticks [unstuffed futon]; pillowcases 
[pillow slips]; blankets; seat covers of textile; wall 
hangings of textile; curtains; table cloths [not of 
paper]; draperies [thick drop curtains]; billiard cloth 
[baize].

Class: 25 סוג: 25

Clothing; garters; sock suspenders; suspenders 
[braces]; waistbands; belts for clothing; footwear 
[other than special footwear for sports]; masquerade 
costumes; clothes for sports; special footwear for 
sports.
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Trade Mark No. 292770 מספר סימן

Application Date 12/05/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335014 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eino Elias Hakalehto

Address: Kasarmikatu 12 C, FI-70110 Kuopio, Finland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Organic digestate [fertilizer]; compost; fertilizers; 
manure for agriculture.

Class: 7 סוג: 7

Machines for use in the production of organic 
fertilizers and compost.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Finland, 13/11/2015, No. T201500465 T201500465 פינלנד, 13/11/2015, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 7 סוג: 7
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Trade Mark No. 292772 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335025 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio visual recordings featuring entertainment, 
namely, animation, comedy, action and adventure; 
downloadable multimedia files containing text and 
graphics featuring animation, comedy, action and 
adventure.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, provision of ongoing 
multimedia programs in the field of comedy, action 
and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media.
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Trade Mark No. 292773 מספר סימן

Application Date 10/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable multimedia files containing text and 
graphics featuring animation, comedy, action and 
adventure.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, provision of ongoing 
multimedia programs in the field of comedy, action 
and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media.
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Trade Mark No. 292774 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335028 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio visual recordings featuring entertainment, 
namely, animation, comedy, action and adventure for 
young adults and adults; downloadable multimedia 
files containing text and graphics featuring animation, 
comedy, action and adventure.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, provision of ongoing 
multimedia programs in the field of comedy, action 
and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media.
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Trade Mark No. 292775 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio visual recordings featuring entertainment, 
namely, animation, comedy, action and adventure; 
downloadable multimedia files containing text and 
graphics featuring animation, comedy, action and 
adventure.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, provision of ongoing 
multimedia programs in the field of comedy, action 
and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media.
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Trade Mark No. 292777 מספר סימן

Application Date 06/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335044 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data storage devices, namely, hard disk drives, solid 
state drives, digital disk drives, hard drives with solid 
state memory; blank digital storage media and hybrid 
drives; electronic data storage devices, namely, 
networked storage drives; computer hardware for 
upload, storage, retrieval, download, transmission 
and delivery of digital content; computer hardware 
and software for processing storage of data utilizing 
non-volatile solid state storage, namely, hard disk 
drives combined with solid state memory; solid state 
storage, namely, a nonvolatile storage medium that 
employs integrated circuits; computer hardware and 
software for implementing a data center for mass 
storage of computer files, for storing encrypted 
backup copies of computer files stored elsewhere; 
computer storage devices, namely, computer 
memory hardware and hard drives for computers; 
computer storage devices, namely, configurable data 
storage systems comprised of redundant and non-
redundant drive arrays; computer backup and 
storage systems with multiple removable redundant 
and non-redundant drive arrays; redundant and non-
redundant drive array based computer backup 
systems; removable hard drive based computer 
backup systems; external storage devices in the 
nature of external computer disk drives that 
wirelessly communicate with handheld computers, 
tablet computers, notebook computers, laptop 
computers, mobile electronic devices, cell phones, 
smart phones, MP3 devices; computer hardware and 
software for wireless content delivery; wireless data 
storage devices, namely, hard disk drives; wireless 
computer peripherals; computer software for use in 
the synchronization, back-up, playing and encryption 
and decryption of digital files, including audio, video, 
text, binary, still images, graphics and multimedia 
files; computer firmware for data storage, data 
retrieval, data access, data backup, data replication, 
data availability, data recovery, data translation and 
data conversion; software for organization and 
management of data in distributed computer storage 
systems; software for data encryption, software for 
backing up encrypted data files, software for 
accessing and restoring data files, software for 
downloading computer files over a network, software 
for uploading computer files over a network, software 
for file management, software for allowing computer 
files to be shared by others, software for creating and 
maintaining a virtual file server distributed over a 
network, software for creating and maintaining a 
distributed file system; software for storing, accessing 
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and managing data and multimedia content on 
computer network; computer software for 
synchronizing local computer files, folders, data and 
information with a cloud storage platform; data 
storage computer software for use with and 
incorporated into computer storage devices; software 
for data storage management; computer software for 
information storage, namely, software for processing 
and storage of data utilizing solid state storage; 
software for processing and storage of data utilizing 
drive arrays; computer software for use in imaging, 
duplicating and restoring the original factory level 
instances of hard disk drive, for use in preserving and 
restoring software programs and information in a 
computer, for use in performing diagnostics on hard 
disk drives, for use in connection with computer disk 
drives for the storage, backup and retrieval of 
information, for use in connection with data storage, 
data management and interconnection, and 
management and operation of data storage devices, 
for use in back-up of computer hard drive data, back-
up of computer networks, data recovery; software for 
allowing unused disk space on a user's computer to 
participate in forming part of a large grid network for 
distributed data storage, software for optimizing 
routing over a large distributed grid computer 
network; software for online purchase of storage 
space for computer data; software for providing 
streaming video over a network; software for 
providing an application programming interface 
allowing third party developers to create applications; 
computer software designed to encode and decode 
data; software for publishing data and allowing 
access to data; software for participating in a 
decentralized storage system; data search software; 
computer storage docking stations, namely, an 
adapter that allows data contained on portable drives 
or USB storage devices connected to the adapter to 
be shared or accessed; connection cables; disk drive 
docking stations and electronic docking stations; data 
storage device accessories, namely, electrical 
connectors, wires, cables, adaptors; computer 
connection cables and adaptors; docking stations for 
data storage devices; interfaces for computers; high 
definition multimedia interface cables; peripheral 
component interface (PCI) hardware; connectors and 
adaptors for use with portable electronic devices; 
computer peripheral devices; USB hard drives; USB 
cables; mounting racks for computer hardware; 
electrical power supplies; power supplies for data 
storage devices; cases for portable hard disk drives; 
cooling units for computer hardware; cooling units for 
data storage devices; USB hardware; blank USB 
flash drives; USB computer security key.

Class: 35 סוג: 35

Providing consumer warranty services, namely, 
administrative processing of warranty claims in 
relation to arranging for repairs and replacement of 
computer hardware pursuant to service agreement.

Class: 39 סוג: 39

Storage services relating to the physical storage of 
electronically stored data for archiving databases, 
images and other electronic data.
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Class: 42 סוג: 42

Back-up services for computer data storage devices; 
back-up services for computer hard drive data; back-
up services for computer networks; remote back-up 
services for computer hard drive data; remote back-
up services for computer networks; computer 
technology support services, namely, help desk 
services; technical support services, namely, trouble 
shooting of and technical advising with respect to 
diagnosing computer hardware problems; computer 
services, namely, data recovery services; computer 
disaster recovery planning; data encryption services; 
data warehousing; application service provider (asp) 
featuring software for use in back-up of computer 
hard drive data, back-up of computer networks, data 
recovery, data encryption, data warehousing, 
electronic storage of data; and electronic storage 
services for archiving databases, images and other 
electronic data; providing temporary use of on-line 
non-downloadable cloud computing software for use 
in database management and use in electronic 
storage of data; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; cloud computer services, 
namely, remote management of cloud computing 
systems and applications of others; cloud hosting 
provider services; and computer services, namely, 
providing virtual and non-virtual application servers, 
web servers, file servers, co-location servers, media 
servers and database servers of variable capacity to 
third party computing and data storage facilities; 
application service provider services featuring data 
security software applications which secure, protect, 
encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track and 
transmit electronic data, electronic mail, voice, data, 
images, video signals, messages and information in 
electronic form; electronic storage of data; remote 
computer data backup services, namely, storage 
service for archiving databases, images, and other 
electronic data.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 20/05/2016, No. 87045296 ארה"ב, 20/05/2016, מספר 87045296

Class: 35 סוג: 35

Providing consumer warranty services, namely, 
arranging for repairs and replacement of computer 
hardware pursuant to service agreement

Class: 39 סוג: 39

Electronic storage of data; storage services for 
archiving databases, images and other electronic 
data; remote computer data backup services, namely, 
storage service for archiving databases, images, and 
other electronic data
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Conditions/Disclaimers

The mark consists of a swirl design with the word 
"Seagate" to the right of the design.

 Owners

Name: Seagate Technology LLC

Address: 10200 South De Anza Blvd., Cupertino CA 
95014, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Class: 42 סוג: 42

Back-up services for computer data storage devices; 
back-up services for computer hard drive data; back-
up services for computer networks; remote back-up 
services for computer hard drive data; remote back-
up services for computer networks; computer 
technology support services, namely, help desk 
services; technical support services, namely, trouble 
shooting of and technical advising with respect to 
diagnosing computer hardware problems; computer 
services, namely, data recovery services; computer 
disaster recovery planning; data encryption services; 
data warehousing; application service provider (asp) 
featuring software for use in back-up of computer 
hard drive data, back-up of computer networks, data 
recovery, data encryption, data warehousing, 
electronic storage of data; and electronic storage 
services for archiving databases, images and other 
electronic data; providing temporary use of on-line 
non-downloadable cloud computing software for use 
in database management and use in electronic 
storage of data; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; cloud computer services, 
namely, remote management of cloud computing 
systems and applications of others; cloud hosting 
provider services; and computer services, namely, 
providing virtual and non-virtual application servers, 
web servers, file servers, co-location servers, media 
servers and database servers of variable capacity to 
third party computing and data storage facilities; 
application service provider services featuring data 
security software applications which secure, protect, 
encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track and 
transmit electronic data, electronic mail, voice, data, 
images, video signals, messages and information in 
electronic form
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Trade Mark No. 292778 מספר סימן

Application Date 13/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335049 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Aromatic preparations for food; vanilla flavorings for 
culinary purposes; flavorings, other than essential 
oils, for cakes; flavorings, other than essential oils, 
for beverages; coffee flavorings; food flavorings, 
other than essential oils; star aniseed; baozi [stuffed 
buns]; cereal bars; high-protein cereal bars; 
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; 
bread rolls; edible rice paper; edible paper; burritos; 
vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed 
dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural 
sweeteners; sausage binding materials; binding 
agents for ice cream [edible ices]; sea water for 
cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves 
[spice]; cake frosting [icing]; glucose for culinary 
purposes; mustard; gluten additives for culinary 
purposes; thickening agents for cooking foodstuffs; 
leaven; rice-based snack food; cereal-based snack 
food; artificial coffee; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies 
[confectionery]; candy decorations for cakes; 
confectionery for decorating Christmas trees; cakes; 
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; 
pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery 
ices]; cocoa; cream of tartar for culinary purposes; 
capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup 
[sauce]; gimbap [Korean rice dish]; quiches; gluten 
prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice 
[confectionery]; peppermint sweets; cinnamon 
[spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; 
crushed barley; groats for human food; corn, milled; 
corn, roasted; meat pies; couscous [semolina]; 
noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; 
edible ices; rice cakes; mayonnaise; macaroons 
[pastry]; macaroni; maltose; hominy; marinades; 
marzipan; honey; royal jelly; ice cream; bean meal; 
corn flour; nut flours; wheat flour; soya flour; barley 
meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate 
mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa 
beverages with milk; coffee beverages with milk; 
coffee-based beverages; cocoa-based beverages; 
tea-based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; 
crushed oats; husked oats; okonomiyaki [Japanese 
savory pancakes]; chocolate-coated nuts; nutmegs; 
stick liquorice [confectionery]; soya bean paste 
[condiment]; pastilles [confectionery]; molasses for 
food; pâtés en croûte; pelmeni [dumplings stuffed 
with meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; 
pesto [sauce]; cookies; petit-beurre biscuits; pies; 
pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; 
popcorn; powders for making ice cream; baking 
powder; mustard meal; pralines; condiments; meat 
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 Owners

Name: AMARA DEVELOPMENT S.A.

Address: 142/144, rue Albert Unden, L-2652 
Luxembourg, Luxembourg

(LU Joint-stock company)

tenderizers, for household purposes; cereal 
preparations; oat-based food; gingerbread; spices; 
petits fours [cakes]; puddings; rice pudding; cake 
powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen 
[Japanese noodle-based dish]; relish [condiment]; 
rice; wheat germ for human consumption; spring 
rolls; sago; palm sugar; aniseed; linseed for human 
consumption; golden syrup; confectionery; batter 
mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; 
baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; malt for human consumption; salt for 
preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; 
sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato 
sauce; pasta sauce; sauces [condiments]; spaghetti; 
seasonings; preparations for stiffening whipped 
cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; 
tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; pastry dough; 
almond paste; rice pulp for culinary purposes; cake 
dough; tortillas; garden herbs, preserved 
[seasonings]; chocolate decorations for cakes; 
vinegar; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; 
bread; unleavened bread; corn flakes; oat flakes; 
chips [cereal products]; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory 
[coffee substitute]; iced tea; chutneys [condiments]; 
minced garlic [condiment]; cheeseburgers 
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron 
[seasoning]; chocolate; malt extract for food; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; husked barley; yeast; tea; sugar; 
chewing gum; propolis; potato flour; flour; tapioca 
flour; candy; turmeric.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/08/2016, No. 2016730985 רוסיה, 23/08/2016, מספר 2016730985

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 292780 מספר סימן

Application Date 09/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335096 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and substances; dietetic 
supplements for animals; additives and supplements 
for animal feed; disinfectants, sprays, skin and fur 
treatments and preparations, collars, all for fighting 
fleas and ticks, and all for use with animals; anti-
parasitic preparations for household pets, including 
those in the form of powders, sprays or collars; 
repellent sprays; medical mouthwashes and medical 
breath freshening preparations for animals, 
deodorants and sanitising preparations for animal 
litter and kennels, all the aforesaid goods not for 
human purposes.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs and fodder for animals; biscuits, bones, 
bars, sticks, chips and edible articles for chewing by 
domestic animals; litter for animal; products for 
animal litter; catnip.
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Class: 35 סוג: 35

Retail services relating to veterinary preparations and 
substances, dietetic supplements for animals, 
additives and supplements for animal feed, 
disinfectants, sprays, skin and fur treatments and 
preparations, collars, all for fighting fleas and ticks, 
and all for use with animals, anti-parasitic 
preparations for household pets, including those in 
the form of powders, sprays or collars, repellent 
sprays, medical mouthwashes and medical breath 
freshening preparations for animals, deodorants and 
sanitising preparations for animal litter and kennels, 
all the aforesaid goods not for human purposes, 
foodstuffs and fodder for animals, biscuits, bones, 
bars, sticks, chips and edible articles for chewing by 
domestic animals, litter for animal, products for 
animal litter, catnip; wholesaling services relating to 
veterinary preparations and substances, dietetic 
supplements for animals, additives and supplements 
for animal feed, disinfectants, sprays, skin and fur 
treatments and preparations, collars, all for fighting 
fleas and ticks, and all for use with animals, anti-
parasitic preparations for household pets, including 
those in the form of powders, sprays or collars, 
repellent sprays, medical mouthwashes and medical 
breath freshening preparations for animals, 
deodorants and sanitising preparations for animal 
litter and kennels, all the aforesaid goods not for 
human purposes, foodstuffs and fodder for animals, 
biscuits, bones, bars, sticks, chips and edible articles 
for chewing by domestic animals, litter for animal, 
products for animal litter, catnip; online store services 
relating to veterinary preparations and substances, 
dietetic supplements for animals, additives and 
supplements for animal feed, disinfectants, sprays, 
skin and fur treatments and preparations, collars, all 
for fighting fleas and ticks, and all for use with 
animals, anti-parasitic preparations for household 
pets, including those in the form of powders, sprays 
or collars, repellent sprays, medical mouthwashes 
and medical breath freshening preparations for 
animals, deodorants and sanitising preparations for 
animal litter and kennels, all the aforesaid goods not 
for human purposes, foodstuffs and fodder for 
animals, biscuits, bones, bars, sticks, chips and 
edible articles for chewing by domestic animals, litter 
for animal, products for animal litter, catnip.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 02/08/2016, No. 302016000081151 איטליה, 02/08/2016, מספר 302016000081151

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 163531/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown and red.

 Owners

Name: MORANDO S.P.A.

Address: Via Chieri, 61, ANDEZENO (TORINO), Italy

(Italy Italian joint stock company )
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Trade Mark No. 292785 מספר סימן

Application Date 26/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335148 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "Beluga Market", LLC

Address: Proletarskaya street, 40A, Zvenigorog, RU-
143180 Moscow region, Russian Federation

(Russian Federation Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; arrack; brandy; wine; piquette; whiskey; 
vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digesters 
[liqueurs and spirits]; cocktails; 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; nira (sugarcane-based 
alcoholic beverage); rum; sake; perry; cider; rice 
alcohol; alcoholic extracts; alcoholic fruit extracts; 
alcoholic essences.
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Trade Mark No. 292789 מספר סימן

Application Date 12/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIAGGIO & C. S.P.A.

Address: Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 
PONTEDERA (PISA), Italy

(ITALY Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches and clocks; pendulum clocks; chronographs 
and chronometers; rough gemstones; precious 
stones; diamonds; coral, emerald, sapphire, ruby, 
opal, topaz, aquamarine jewellery; earrings; rings; 
necklaces; bracelets; ornamental pins made of 
precious metal; shoe ornaments of precious metal; 
pearls; boxes of precious metal; jewels cases of 
precious metal; brooches; pins; tie clips; cufflinks; 
watch straps.
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Trade Mark No. 292790 מספר סימן

Application Date 19/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335205 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mutti S.p.A.

Address: Via Traversetolo, 28, Frazione Basilicanova, I-
43022 Montechiarugolo (PR), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned, cooked or otherwise processed tomatoes; 
tinned tomatoes; peeled tomatoes; tomato extracts; 
tomato paste; tomato puree; tomato juice for cooking; 
tomato pulp; cherry tomatoes; tomato concentrate; 
double tomato concentrate; triple tomato concentrate; 
tomato concentrate with vegetables.

Class: 30 סוג: 30

Tomato sauce; pizza sauce; sauces for pasta; 
concentrated sauce; tomato vinegar; tomato ketchup; 
cheese sauce.

ט"ו שבט תשע"ח - 163931/01/2018



Trade Mark No. 292792 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GREAT VISION INTERNATIONAL, INC.

Address: 123 Renmin (M) Road,Unit 2809, Wuxi, 214002 
Jiangsu, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cellulose; surface-active chemical agents; starch for 
industrial purposes; tapioca flour for industrial 
purposes; citric acid for industrial purposes; industrial 
chemicals; dye whitening; equalizing agent; anti-
incrustants; scale removing preparations, other than 
for household purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 164031/01/2018



Trade Mark No. 292794 מספר סימן

Application Date 23/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335254 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAMOZZI S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE

Address: Via Eritrea, 20/I, I-25122 BRESCIA (BS), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rings of rubber; water-tight rings; gaskets; cylinder 
jointings; pipe gaskets; rubber, raw or semi-worked; 
plastic substances, semi-processed; waterproof 
packings; fittings, not of metal, for compressed air 
lines; pipe muffs, not of metal; caulking materials; 
shock-absorbing buffers of rubber; junctions, not of 
metal, for pipes; washers of rubber or vulcanized 
fiber [fibre]; rubber stoppers; flexible hoses, not of 
metal; clack valves of rubber; plastic for use in 
manufacture of bodies for valves; non-metal fittings, 
pipes, couplings and valves; hose fittings, not of 
metal; hoses made of plastic; air hoses for pneumatic 
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)

Italy, 13/09/2016, No. 302016000092027 איטליה, 13/09/2016, מספר 302016000092027

Class: 17 סוג: 17

ט"ו שבט תשע"ח - 164131/01/2018



Trade Mark No. 292795 מספר סימן

Application Date 02/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335262 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Halozyme, Inc.

Address: 11388 Sorrento Valley Road, San Diego CA 
92121, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Patient recruitment services, namely, recruiting 
patients for participation in clinical trials; providing 
information to patients, caregivers and healthcare 
providers in the field of recruiting patients for 
participation in clinical trials.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 30/06/2016, No. 87089333 ארה"ב, 30/06/2016, מספר 87089333

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 164231/01/2018



Trade Mark No. 292796 מספר סימן

Application Date 21/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335275 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Grey and green.

 Owners

Name: Olfasense GmbH

Address: Fraunhoferstraße 13, 24118 Kiel, Germany

(Germany Gesellschaft mti beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely software for recording, 
analyzing and displaying environmental 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)

European Union, 25/05/2016, No. 015474307 האיחוד האירופי, 25/05/2016, מספר 015474307

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 164331/01/2018



Trade Mark No. 292797 מספר סימן

Application Date 28/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335282 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of a graphical composition 
that includes the word "EMOTION" partially 
overlapped to uppercase letter "E" in different shade.

 Owners

Name: BIOCHARME S.r.l.

Address: Via Cesare Battisti, 36/38, I-46044 Goito 
(Mantova), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic creams; cosmetic masks; cosmetic 
moisturisers; skincare cosmetics; moisturising gels 
(cosmetic); facial cleansers (cosmetic); sun 
protecting creams (cosmetics).

ט"ו שבט תשע"ח - 164431/01/2018



Trade Mark No. 292798 מספר סימן

Application Date 16/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Velano Vascular, Inc.

Address: 1756 Fillmore Street, San Francisco CA 94115, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; needleless 
access devices and systems, namely, aspiration 
devices for drawing blood, comprising catheters, 
cannulas, tubing, connectors, valves, adapters, and 
extension sets; needleless blood draw systems; 
needleless drug delivery devices; needleless injection 
systems; needleless injectors for medical use; 
needleless syringes; needleless connectors, valves, 
adapters, and extension sets for drawing blood; 
needleless intravenous sets; needleless intravenous 
access devices; needleless intravenous access 
products, namely, cannulas, injection site syringes, 
drug vial adapters, catheters, and intravenous tubing; 
needles for medical use; needles and parts and 
fittings therefor for medical use; catheters and parts 
and fittings therefor; cannulas for drawing blood; all 
the aforementioned goods for medical, dental, or 
veterinary 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., 08/07/2016, No. 87098254 ארה"ב, 08/07/2016, מספר 87098254

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 164531/01/2018



Trade Mark No. 292799 מספר סימן

Application Date 16/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335293 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cardone Industries, Inc.

Address: 5501 Whitaker Avenue, Philadelphia PA 19124, 
U.S.A.

(Pennsylvania, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services in the field of automotive 
parts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 17/06/2016, No. 87075481 ארה"ב, 17/06/2016, מספר 87075481

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 164631/01/2018



Trade Mark No. 292801 מספר סימן

Application Date 09/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335351 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and substances; dietetic 
supplements for animals; additives and supplements 
for animal feed; disinfectants, sprays, skin and fur 
treatments and preparations, collars, all for fighting 
fleas and ticks, and all for use with animals; anti-
parasitic preparations for household pets, including 
those in the form of powders, sprays or collars; 
repellent sprays; medical mouthwashes and medical 
breath freshening preparations for animals, 
deodorants and sanitising preparations for animal 
litter and kennels, all the aforesaid goods not for 
human purposes.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs and fodder for animals; biscuits, bones, 
bars, sticks, chips and edible articles for chewing by 
domestic animals; litter for animal; products for 
animal litter; catnip.

ט"ו שבט תשע"ח - 164731/01/2018



Class: 35 סוג: 35

Retail services relating to veterinary preparations and 
substances, dietetic supplements for animals, 
additives and supplements for animal feed, 
disinfectants, sprays, skin and fur treatments and 
preparations, collars, all for fighting fleas and ticks, 
and all for use with animals, anti-parasitic 
preparations for household pets, including those in 
the form of powders, sprays or collars, repellent 
sprays, medical mouthwashes and medical breath 
freshening preparations for animals, deodorants and 
sanitising preparations for animal litter and kennels, 
all the aforesaid goods not for human purposes, 
foodstuffs and fodder for animals, biscuits, bones, 
bars, sticks, chips and edible articles for chewing by 
domestic animals, litter for animal, products for 
animal litter, catnip; wholesaling services relating to 
veterinary preparations and substances, dietetic 
supplements for animals, additives and supplements 
for animal feed, disinfectants, sprays, skin and fur 
treatments and preparations, collars, all for fighting 
fleas and ticks, and all for use with animals, anti-
parasitic preparations for household pets, including 
those in the form of powders, sprays or collars, 
repellent sprays, medical mouthwashes and medical 
breath freshening preparations for animals, 
deodorants and sanitising preparations for animal 
litter and kennels, all the aforesaid goods not for 
human purposes, foodstuffs and fodder for animals, 
biscuits, bones, bars, sticks, chips and edible articles 
for chewing by domestic animals, litter for animal, 
products for animal litter, catnip; online store services 
relating to veterinary preparations and substances, 
dietetic supplements for animals, additives and 
supplements for animal feed, disinfectants, sprays, 
skin and fur treatments and preparations, collars, all 
for fighting fleas and ticks, and all for use with 
animals, anti-parasitic preparations for household 
pets, including those in the form of powders, sprays 
or collars, repellent sprays, medical mouthwashes 
and medical breath freshening preparations for 
animals, deodorants and sanitising preparations for 
animal litter and kennels, all the aforesaid goods not 
for human purposes, foodstuffs and fodder for 
animals, biscuits, bones, bars, sticks, chips and 
edible articles for chewing by domestic animals, litter 
for animal, products for animal litter, catnip.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 02/08/2016, No. 302016000081167 איטליה, 02/08/2016, מספר 302016000081167

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

ט"ו שבט תשע"ח - 164831/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown and red.

 Owners

Name: MORANDO S.P.A.

Address: Via Chieri, 61, ANDEZENO (TORINO), Italy

(Italy Italian joint stock company )

ט"ו שבט תשע"ח - 164931/01/2018



Trade Mark No. 292804 מספר סימן

Application Date 26/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335385 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the term FMI FLEXIGRAF in 
special script.

 Owners

Name: F.M.I S.p.A.

Address: Via Consolare, 41/43, Frazione Zocco, I-25030 
ERBUSCO (BS), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic sheets and seals for the thermal insulation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 12/04/2016, No. 2016000037487 איטליה, 12/04/2016, מספר 2016000037487

Class: 17 סוג: 17

ט"ו שבט תשע"ח - 165031/01/2018



Trade Mark No. 292807 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0490450 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG

Address: Waltgeristrasse 1-5, 32049 Herford, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Stirrups, curb chains, chains, horseshoes, horseshoe 
nails, covers for saddles and headgear, spurs.

Class: 18 סוג: 18

Saddles, saddle bottoms, namely saddle blankets, 
shabracks; accessories for saddles, namely stirrups 
and stirrup leathers, tensioners and protectors for 
straps, saddlebags, stirrup trims, caparisons and 
accessories, namely straps, buckles, padding, 
thongs; headgear, namely bridles, halters, reins, 
harnesses, martingales, frontlets, fastening straps, 
cruppers, lunge reins, traces, trace holders, collars, 
muzzles; bits, namely bridoons, roller bits, tongue 
pullers; whips and sticks, riding crops; light suitcases 
and bags made of genuine leather or of imitation 
leather.

Class: 25 סוג: 25

Riding clothes, including boots, galoshes and 
headgear for horse-riding.

ט"ו שבט תשע"ח - 165131/01/2018



Trade Mark No. 292808 מספר סימן

Application Date 23/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0492884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: O.Z. SPA

Address: Via Cartigliana, 125/C, I-36061 BASSANO DEL 
GRAPPA (Vicenza), Italy

(Italy S.P.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Wheels, steering wheels, suction and exhaust 
manifolds for internal combustion engines for land 
vehicles, bodies for land vehicles, supercharging 
equipment for land vehicle engines.

ט"ו שבט תשע"ח - 165231/01/2018



Trade Mark No. 292809 מספר סימן

Application Date 27/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0538082 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AZIENDA AGRICOLA GIUSEPPE 
MASCARELLO E FIGLIO DI MAURO MASCARELLO E 
C. SOCIETA' SEMPLICE

Address: Strada del Grosso, 1, I-12060 CASTIGLIONE 
FALLETTO (CN), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); red, rosé and 
white wines of guaranteed label of origin, including 
"Barolo" quality wines.

ט"ו שבט תשע"ח - 165331/01/2018



Trade Mark No. 292810 מספר סימן

Application Date 25/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0562886 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SASOL Germany GmbH

Address: Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry, particularly paraffin 
hydrocarbons.

ט"ו שבט תשע"ח - 165431/01/2018



Trade Mark No. 292812 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0579862 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG

Address: Waltgeristrasse 1-5, 32049 Herford, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Mobile carts for saddles and/or for cleaning.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments, all in an equestrian or 
equine representation.

Class: 18 סוג: 18

Leather or imitation leather goods, namely handbags 
and other cases not adapted to the goods for which 
they are intended, as well as small leather goods, 
particularly purses, wallets, key cases; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols; whips, harnesses for 
animals, halters, caparisons, covers and fastenings 
for saddles, saddlebags, guards for tendons, for the 
nose and nape of the neck of horses, bandages, 
spats and small bells for jumping for horses, 
saddlery.

Class: 21 סוג: 21

Brushes, material and boxes for cleaning.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו שבט תשע"ח - 165531/01/2018



Trade Mark No. 292813 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0579863 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

Class: 12 סוג: 12

Mobile carts for saddles and/or for cleaning.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather or imitation leather goods, namely handbags 
and other cases not adapted to the goods for which 
they are intended, as well as small leather goods, 
particularly purses, wallets, key cases; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols; whips, harnesses for 
animals, halters, caparisons, covers and fastenings 
for saddles, saddlebags, guards for tendons, for the 
nose and nape of the neck of horses, bandages, 
spats and small bells for jumping for horses, 
saddlery.

Class: 21 סוג: 21

Brushes, material and boxes for cleaning.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו שבט תשע"ח - 165631/01/2018



 Owners

Name: Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG

Address: Waltgeristrasse 1-5, 32049 Herford, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

ט"ו שבט תשע"ח - 165731/01/2018



Trade Mark No. 292814 מספר סימן

Application Date 21/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0684550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sika AG

Address: Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar, Switzerland

(Switzerland Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Weatherstripping compositions for use in the building 
industry.

ט"ו שבט תשע"ח - 165831/01/2018



Trade Mark No. 292816 מספר סימן

Application Date 17/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0902538 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; office furniture; cabinets, furniture 
partitions, non-metal racks and other furniture for 
consumer electronics, computers and 
telecommunications equipment, and for the 
peripheral equipment devices therefor.

ט"ו שבט תשע"ח - 165931/01/2018



Trade Mark No. 292817 מספר סימן

Application Date 28/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0991160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG

Address: Waltgeristr. 1-5, 32049 Herford, Nordrhein-
Westfalen, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

Class: 9 סוג: 9

Helmets, safety jackets.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Goods of leather and imitations of leather, namely 
bags and other containers not specifically designed 
for the objects to be carried, and small goods of 
leather, in particular purses, pocket wallets, key 
wallets, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols, whips, harness, head-stalls, horse blankets, 
saddle cloths, fastenings for saddles, saddle bags; 
nose and neck protectors for horses, bandages, 
gaiters, tendon protectors and hock guards for 
horses, and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו שבט תשע"ח - 166031/01/2018



Trade Mark No. 292818 מספר סימן

Application Date 09/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1051020 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium; fittings of metal for building; girders of 
metal; joists of metal; swimming pools (metal 
structures); bolts of metal; bronze; vice benches of 
metal; screws of metal; aviaries of metal (structures); 
hoppers of metal, non-mechanical; gates of metal; 
sleeves (metal hardware); signboards of metal; nuts 
of metal; nails; brads; vice claws of metal; doors of 
metal; memorial plaques, of metal; packaging 
containers of metal; jalousies of metal; iron, 
unwrought or semi-wrought; tinplate; bungs of metal; 
bolts, flat; crampons of metal (cramps); rivets of 
metal; padlocks; locks of metal, other than electric; 
box fasteners of metal; door bolts; closures of metal 
for containers; bolts; wall plugs of metal; latches of 
metal; tension links; stretchers for metal bands 
(tension links); wire stretchers (tension links); 
stretchers for iron bands (tension links); couplings of 
metal for chains; door bells, non-electric; 
numberplates, of metal; works of art of common 
metal; hardware of metal, small; cabanas of metal; 
telephone booths of metal; ropes of metal; 
greenhouse frames of metal; framework of metal for 
building; cornices of metal; keys; knobs of metal; 
elbows of metal for pipes; bed casters of metal; 
furniture casters of metal; pillars of metal for 
buildings; tent pegs of metal; rings of common metal 
for keys; ferrules of metal; stop collars of metal; door 
fittings, of metal; fittings of metal for windows; 
buildings, transportable, of metal; buildings of metal; 
guard rails of metal; baskets of metal; money boxes 
of metal; door cases of metal; stringers (parts of 
staircases) of metal; tubbing of metal; brackets of 
metal for building; turntables (railways); manhole 
covers of metal; hooks (metal hardware); hooks for 
slate (metal hardware); hooks of metal for clothes 
rails; clothes hooks of metal; brass, unwrought or 
semi-wrought; bands of metal for tying-up purposes; 
scaffolding of metal; staircases of metal; ladders of 
metal; steel sheets; cast steel; building materials of 
metal; steel masts; sheets and plates of metal; 
common metals, unwrought or semi-wrought; door 
knockers; pipe muffs of metal; porches of metal 
(building); fish plates (rails); flashing of metal, for 
building; cladding of metal for construction and 
building; laths of metal; fences of metal; latticework of 
metal; ironwork for doors; ironwork for windows; 
windows of metal; casement windows of metal; props 
of metal; wainscotting of metal; branching pipes of 
metal; partitions of metal; lintels of metal; shims; 
platforms, prefabricated, of metal; tiles of metal for 
building; floor tiles, of metal; tile floorings of metal; 
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iron slabs; roof coverings of metal; floors of metal; 
sills of metal; ceilings of metal; door closers, non-
electric; clips of metal for cables and pipes; steel 
wire; washers of metal; springs (metal hardware); 
frames of metal for building; tanks of metal; 
containers of metal (storage, transport); rails of 
metal; gratings of metal; pulleys of metal, other than 
for machines; runners of metal for sliding doors; sash 
pulleys; door handles of metal; pilings of metal; safes 
(strong boxes); buckles of common metal (hardware); 
cable joints of metal non-electric; junctions of metal 
for pipes; pegs of metal; bars for metal railings; posts 
of metal; advertisement columns of metal; steps 
(ladders) of metal; stair treads (steps) of metal; 
identity plates of metal; greenhouses of metal, 
transportable; wire cloth; cables of metal, non-
electric; ducts of metal for ventilating and air 
conditioning installations; pipes of metal; angle irons; 
tinplate packings; stops of metal; door stops of metal; 
sash fasteners of metal for windows; towel 
dispensers, fixed, of metal; door panels of metal; foils 
of metal for wrapping and packaging; fittings of metal 
for furniture; building or furniture fittings of nickel-
silver; chains of metal; tiles of metal; balls of steel; 
hinges of metal; poles of metal; belt stretchers of 
metal; window casement boards of metal; insect 
screens of metal; furnace fire screens; lock bolts; 
bins of metal; yokes.
Class: 19 סוג: 19

Door casings, not of metal; window frames, not of 
metal; beams, not of metal; balustrading; swimming 
pools (structures, not of metal); stained-glass 
windows; gates, not of metal; gypsum; clay; doors, 
not of metal; wood for making household utensils; 
veneer wood; jalousies, not of metal; lime; cabanas 
not of metal; building stone; artificial stone; 
framework, not of metal, for building; greenhouse 
frames, not of metal; cornices, not of metal; wood 
pulp board, for building; paperboard for building; 
bricks; cask wood; cement posts; buildings, not of 
metal; buildings, transportable, not of metal; roofing, 
not of metal; building timber; manufactured timber; 
staircases, not of metal; tar; building materials, not of 
metal; raw chalk; mosaics for building; marble; 
porches, not of metal, for building; wall claddings, not 
of metal, for building; moldings, not of metal, for 
building; laths, not of metal; wall linings, not of metal, 
for building; fences, not of metal; latticework, not of 
metal; windows, not of metal; greenhouses, 
transportable, not of metal; wainscotting, not of 
metal; parquet flooring; partitions, not of metal; floors, 
not of metal; ceilings, not of metal; lintels, not of 
metal; casement windows, not of metal; platforms, 
prefabricated, not of metal; tiles, not of metal, for 
building; floor tiles, not of metal; cladding, not of 
metal, for building; vinyl siding; tarred strips, for 
building; sills, not of metal; cork (compressed); props, 
not of metal; grout; furrings of wood; insect screens 
not of metal; shutters, not of metal; building glass; 
ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning 
installations; angle irons, not of metal; plywood; door 
panels, not of metal; silos, not of metal; schists; 
veneers; blinds (outdoor), not of metal and not of 
textile; building panels, not of metal; masts (poles), 
not of metal; flashing, not of metal, for building.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, orange and white.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "YASNO POLE"

Address: pom. 4, 16, Centralnaya str.,selo Ivankovo, 
Yasnogorsky rayon, RU-301040 Tulskaya obl., Russian 
Federation

(Limited Liability Company )
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Trade Mark No. 292819 מספר סימן

Application Date 20/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1079830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marburger Tapetenfabrik, J.B. Schaefer GmbH 
& Co. KG

Address: Bertram-Schaefer-Str. 11, 35274 Kirchhain, 
Germany

(Germany Limitied liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall paper and 
wall hangings (non-textile); wall hangings and wall 
cladding with anti-bugging and electromagnetic 
compatibility; braids for wall hangings and sample 
cards for wall hangings (non-textile).
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Trade Mark No. 292820 מספר סימן

Application Date 16/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1138578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic preparations or substances adapted for 
medical use; food supplements for medical use; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
vitamins; vitamin preparations; natural medicines; 
dietary supplements and food supplements, not for 
medical use, included in this class, dietary 
supplements and food supplements, not for medical 
use, included in this class; tea-based food 
supplements as far as included in this class; proteins 
dietary supplements.

Class: 32 סוג: 32

Syrups for making beverages; preparations for 
making beverages, namely, for making fruit flavored 
beverages, flavored water, energy drinks, sports 
drinks, bottled water, fruit drinks, fruit juices, 
vegetable juices, herbal juices, isotonic beverages, 
mineral and aerated waters, non-alcoholic beverages 
with tea flavor, smoothies (non-alcoholic beverages) 
and soft drinks.
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Trade Mark No. 292821 מספר סימן

Application Date 19/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1139956 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Handles made wholly or principally of metal; metallic 
tubes, pipes, clips and connectors; metal fittings and 
door fittings of metal; hinges; locks; parts and fittings 
for all the aforesaid goods.

Class: 7 סוג: 7

Dishwashers; washing machines; waste disposal 
machines; shower pumps; parts and fittings for all the 
aforesaid goods.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus; sink units; hand basins; bath 
tubs; taps; mixer taps; toilet bowls; toilet cisterns; 
toilet seats; bidets; bidet taps; electric shower 
apparatus; shower trays; shower heads; shower 
mixers; shower fittings; plumbing fittings; ventilation 
apparatus; microwave ovens; cookers; cooking 
ranges; electric hobs, grills, ovens and cookers; gas 
hobs, grills, ovens and cookers; cooker hoods; 
warming drawers; splashbacks; refrigerators; 
freezers; fridge-freezers; wine cabinets; coffee 
machines; tumble dryers; not including radiators or 
electric heating devices for household use; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

Class: 20 סוג: 20

Worktops, table-tops, chopping blocks and worktop 
savers; vice-benches, work-benches; furniture; 
panels, units and partitions, all being for fitted 
kitchens, fitted bathrooms and fitted bedrooms; 
racks, stands, bookcases, baskets, shelves, bins, 
chests, boxes and containers; desks and tables; 
drawer units, wardrobes, shelf units; cupboards, 
carousels, cabinets and lockers; doors, handles, feet, 
pedestals, plinths and mountings for all the aforesaid 
goods; non-metallic locks; non-metallic hinges; non-
metallic valves; non-metallic drain traps; non-metallic 
plugs and bungs; non-metallic cable clips; beds, cots, 
couches, bedding, pillows and cushions; bedsteads; 
headboards; mattresses; non-metallic trays; curtain 
rails, curtain rods and blinds; chairs, seats, sofas, 
stools and settees; hanging larder units; frames; 
mirrors and screens; cooker hood units; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in this 
class, except, pallets, pallet crates (boxes), closures 
for containers or any goods of the same description 
as these excluded goods.
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 Owners

Name: Maurice Lay Distributors Limited

Address: Fourth Way, Avonmouth, Bristol BS11 8DW, 
United Kingdom

(England and Wales Limited Company)

Class: 21 סוג: 21

Ironing boards; ironing board covers; cutlery trays; 
knife blocks; spice sets; spice racks; baskets; waste 
bins; towel rails; soap holders and bathroom 
accessories.
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Trade Mark No. 292823 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1190042 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for teaching and 
education; electronic learning aids; cameras 
[photography]; straps for cameras; spectacles, eye 
glasses, sunglasses, glasses for optical use; contact 
lenses; straps, cords and chains for spectacles and 
sunglasses; spectacle and eyeglass frames; 
spectacles, sunglasses cases; contact lenses and 
cases for eyewear; earphones; telephones; portable 
telephones; smartphones; mouse pads; MP3 players; 
computers; tablets; GPS [global positioning systems]; 
straps for mobile telephones; LCD screen protection 
film for mobile telephones; protective films for PC 
tablets, bags for PC tablets; electric audio and video 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; electromagnetic wave 
shield stickers for mobile telephones; protective 
covers and cases for mobile telephones; computers 
and PC tablets; portable media players; personal 
digital assistants; electronic diaries and electronic 
notepads; computer games apparatus; hands-free 
kits for telephones; television sets; video screens; 
headphone set; video recorders; [audio, video, and 
radio] receivers; tape recorders; microphones; DVD 
players; software; juke boxes [for computers]; pre-
recorded electronic media (music); electronically 
readable printed publications, downloadable 
publications, publishing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or other means of distribution of 
electronic media or information via the Internet or 
other communication networks; electronic 
publications provided online via databases or via the 
Internet (including Web sites); cash registers; 
calculating machines; fire-extinguishing apparatus; 
clothing, gloves and shoes for protection against 
accidents, radiation and fire; protective helmets for 
sports and horse riding; goggles for sports; 
decorative magnets; chronographs [time recording 
apparatus]; facsimile machines; weighing machines; 
measures; luminous or mechanical signals; 
cinematographic cameras; surveying apparatus and 
instruments; optical apparatus and instruments; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
electrical control apparatus, electrolysers, lightning 
conductors; radiological apparatus for industrial use; 
alarms (instruments); electric cells (batteries); 
exposed cinematographic films; chains not made of 
precious metals for mobile telephones.
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 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France
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Trade Mark No. 292824 מספר סימן

Application Date 24/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1203940 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ulthera, Inc.

Address: 1840 South Stapley Drive, Suite 200, Mesa AZ 
85204, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments for use in dermatological and 
cosmetic treatments; surgical and medical apparatus 
and instruments for use in minimally invasive 
cosmetic surgery.

Class: 44 סוג: 44

Cosmetic and plastic surgery; dermatology services; 
minimally invasive surgical services.
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Trade Mark No. 292826 מספר סימן

Application Date 19/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1251715 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Biggar & Leith, LLC

Address: 10 Princeton Place, Montclair NJ 07043, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd. Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Gin.
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Trade Mark No. 292831 מספר סימן

Application Date 22/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1304407 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Combined designation is being claimed in the form of 
the verbal element "SAVARRA" (lat), performed on 
the background styles-centralized contours of the 
mountains and the water; the verbal element 
"SAVARRA" is a complex abbreviation of the English 
words: Save, Area, Russia.

 Owners

Name: Individual Entrepreneur Trufanov Viacheslav 
Fedorovich

Address: Popova street, 3-44, Mytishchi, RU-141007 
Moscow region, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; beverages for pets; dog biscuits; 
pet food; strengthening animal forage.

Class: 35 סוג: 35

Direct mail advertising; dissemination of advertising 
matter; distribution of samples; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes.
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Trade Mark No. 292833 מספר סימן

Application Date 27/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1314157 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded DVDs featuring exercise, fitness, and 
dietary information instruction; downloadable, 
interactive multimedia computer software for 
providing 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; 
computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, 
namely, software for use in database management 
and use in electronic storage of data, in the field of 
exercise, fitness, and dietary information and 
instruction; downloadable electronic game software.

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: 38 סוג: 38

Streaming of audio, visual and audiovisual material 
via a global computer network; video on demand 
transmissions; mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting and delivery of 
audio, video and multimedia entertainment content 
including text, data, images, audio, video and 
audiovisual files by means of the Internet, wireless 
communication, electronic communications networks 
and computer networks; electronic transmission and 
streaming of digital media content for others via 
global and local computer networks; providing 
internet chatrooms.
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 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: 3301 Exposition Boulevard, Third Floor, Santa 
Monica CA 90404, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

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, physical fitness 
training services featuring the tracking progress of 
workouts for others; entertainment services, namely, 
conducting contests; 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.

ט"ו שבט תשע"ח - 167431/01/2018



Trade Mark No. 292840 מספר סימן

Application Date 18/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ofir Epshtein שם: אופיר אפשטיין

Address: Hadera, Israel כתובת : חדרה, 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: 36 סוג: 36

Real estate consultancy; providing real estate 
information; real estate affairs; real estate services 
relating to the sale, purchase and leasing of real 
estate; real estate agency services; real estate 
brokerage, management and appraisal services; all 
included in class 36.

ייעוץ בתחום הנדל"ן; מתן מידע על נדל"ן; ענייני נדל"ן; שירותי 
נדל"ן הקשורים למכירה, קניה וחכירה של נדל"ן; שירותי 

סוכנויות נדל"ן; שירותי תיווך, ניהול ושמאות של נדל"ן. הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
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SEAT BARNA

Trade Mark No. 292842 מספר סימן

Application Date 19/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEAT S.A.

Address: Autovia A-2, Km 585, Martorell, Barcelona, 
08760, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; Apparatus for locomotion by land; 
Automobiles; Parts and fittings for vehicles.

כלי רכב; התקנים ניידים ביבשה; מכוניות; חלקים ואביזרים 
לכלי רכב.                                                     

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/09/2016, No. 015848807 האיחוד האירופי, 21/09/2016, מספר 015848807

Class: 12 סוג: 12
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INVISALIGN MADE TO MOVE

Trade Mark No. 292843 מספר סימן

Application Date 19/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 2560 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95131, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthodontic appliances for use in straightening teeth 
and treating malocclusions; parts and fittings for 
dental and orthodontic, periodontic, pedodontic, 
prosthodontic and endodontic apparatus; all included 
in class 10

מכשירים אורתודנטיים לשימוש ליישור השיניים ולפגם בסגר 
הפה; חלקים ואביזרים למכשירים דנטליים ואורתודנטיים, 
פריודונטיים, פדודונטיים, פרוסתודונטיים ואנדודונטיים; 

הנכללים בסוג 10                                                             
                                

Class: 41 סוג: 41

Training in the fields of dentistry and orthodontia; all 
included in class 41

הכשרה בתחומי רפואת שיניים ויישור שיניים; הנכללים בסוג 
                                           41

Class: 44 סוג: 44

Dentistry, orthodontic services; consultation services 
in the fields of dentistry and orthodontia; all included 
in class 44

רפואת שיניים, שירותי אורתודונטיה; שירותי ייעוץ בתחומי 
רפואת שיניים ויישור שיניים; הנכללים בסוג 44                       

                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 23/11/2016, No. 87246574 ארה"ב, 23/11/2016, מספר 87246574

Class: 10 סוג: 10

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44
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YVEL

Trade Mark No. 292848 מספר סימן

Application Date 19/03/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.I. & A.O. METAL INDUSTRIES LTD שם: סי.אי. אנד איי. או. תעשיות מתכת בע"מ

Address: 1 Yehiel Stienberg st, Ramat Moza, Israel כתובת : רח' יחיאל שטיינברג 1, רמת מוצא, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Shriki

Address: 1 Hasoreg St., Jerusalem, 9414501, Israel

שם: שלומי שריקי

כתובת : הסורג 1, ירושלים, 9414501, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones and semi precious stones; all included in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים, אבנים יקרות ואבני חן; 
הנכללים כולם בסוג 14.                                                     

                  

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services in the field of jewellery; 
online retail and wholesale services in the field of 
jewellery; retail store services and online retail store 
services in the field of jewellery; wholesale store 
services and online wholesale store services in the 
field of jewellery; mobile retail store services in the 
field of jewellery; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות בתחום התכשיטים; שירותי 
קמעונאות וסיטונאות מקוונים בתחום התכשיטים; שירותי 

חנויות קמעונאיות ושירותי חנויות קמעונאיות מקוונים בתחום 
התכשיטים; שירותי חנויות סיטונאיות ושירותי חנויות סיטונאיות 
מקוונים בתחום התכשיטים; שירותי חנויות קמעונאיות ניידים 
בתחום התכשיטים; הנכללים כולם בסוג 35.                         
                                                                                    

                        

ט"ו שבט תשע"ח - 167831/01/2018



Trade Mark No. 292853 מספר סימן

Application Date 19/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight Wirral Merseyside, England, CH62 
4ZD, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion, Bnei 
Brak, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; medicated soap; cleaning preparations; 
perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; shampoos 
and conditioners; hair colourants; hair styling 
products; non-medicated toilet preparations; bath and 
shower preparations; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; 
pre-shave and aftershave preparations; cologne; 
depilatory preparations; sun-tanning and sun 
protection preparations; cosmetics; make-up and 
make-up removing preparations; petroleum jelly; lip 
care preparations; talcum powder; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic 
purposes; tissues, pads or wipes impregnated or pre-
moistened with personal cleansing or cosmetic 
lotions; beauty masks, facial packs; all included in 
class 3.

סַּבֹון; סבון רפואי; תכשירי ניקוי; בישום; שמנים אתריים; 
דאודורנטים ומונעי זיעה; תכשירים לטיפוח השיער; שמפו 
ומרככי שיער; צבעי שיער; מוצרים לעיצוב שיער; ותכשירי 
טואלטיקה שאינם תרופות; תכשירים לאמבטיה ולמקלחת; 
תכישירים לטיפוח העור; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; 

תכשירי גילוח; תכשירים לפני ולאחר גילוח ואפטרשייב; בישום; 
תכשירים להתקרחות; תכשירי שיזוף ותכשירים להגנה 

מהשמש; קוסמטיקה; תכשירי  איפור ותכשירים להסרת איפור; 
וזלין; תכשירים לטיפול בשפתיים; אבקת טלק; צמר גפן 

למטרות קוסמטיות; מקלות כותנה למטרות קוסמטיות; טישו, 
רפידות או מגבונים ספוגים או טרום טבולים אישיים לטיהור או 
קרמים קוסמטיים; מסכות יופי, חבילות מוצרי פנים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 21 סוג: 21

Toilet cases and vanity cases; small domestic 
utensils and containers; wash-bags; brushes; combs; 
sponges; powder puffs; powder compacts; toilet 
utensils; toothbrushes; dental floss, tape, dental 
sticks; cloths for cleaning; dusting and polishing 
cloths; pads for cleaning or scouring; containers and 
dispensing devices for toilet preparations; all included 
in class 21.

תיקי טואלטיקה וארנקי טואלטיקה; כלים ומיכלים שימושיים 
קטנים ; כלים ומכולות קטנים שימושיים; תיקי רחצה; מברשות; 
מסרקים; ספוגים; כריות מותפחות לאבקה; פודריות; כלים 
לטואלטיקה; מברשות שיניים; חוט דנטלי, נייר דבק, מקלות 
שיניים; מטליות לניקוי; מטליות אבק וליטוש; רפידות לניקוי או 
הגעלה; מכולות והתקנים מחלקים עבור טואלטיקה וקוסמטיקה; 
הנכללים כולם בסוג 21.                                               

ט"ו שבט תשע"ח - 167931/01/2018



OPTIVE OMEGA

Trade Mark No. 292857 מספר סימן

Application Date 19/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive, Irvine, California, 92612, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparations, including eye drops. תכשירים אופטלמיים, כולל טיפות עיניים.                 

ט"ו שבט תשע"ח - 168031/01/2018



LEBODY

Trade Mark No. 292859 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: GUANGZHOU DENUDE TRADING CO., LTD.

Address: Room 3A05, Floor 4, 233, 235 West Dongfeng 
Road, P.O.B. Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, 
People's Republic of China

PRC 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: 10 סוג: 10

Esthetic massage apparatus; ice bags for medical 
purposes; sprayers for medical purposes; medical 
apparatus and instruments; nursing appliances; 
massage apparatus; vibromassage apparatus; 
physiotherapy apparatus; galvanic therapeutic 
appliances; orthopedic articles; all included in class 
10.

מערכות לעיסוי אסתטי; כריות קרח למטרות רפואיות; מרססים 
למטרות רפואיות; מכשירים ומתקנים רפואיים; כלי סיעוד; 
מכשירי עיסוי; ויברטורים; מכשירים פיזיותרפיים; מתקנים 

רפואיים גלווניים; פריטים אורתופדיים; הנכללים כולם בסוג 10. 
                                                                                    

                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 168131/01/2018



XIIDERI

Trade Mark No. 292860 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SARcode Bioscience Inc.

Address: 300 Shire Way, Lexington, 02421, 
Massachusetts, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Eye drops; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dry eye disease; all included in class 5.

טיפות עיניים; תכשירי רוקחות לטיפול במחלת עין יבשה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

      

ט"ו שבט תשע"ח - 168231/01/2018



XYDRII

Trade Mark No. 292861 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: SARcode Bioscience Inc.

Address: 300 Shire Way, Lexington, 02421, 
Massachusetts, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Eye drops; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dry eye disease; all included in class 5.

טיפות עיניים; תכשירי רוקחות לטיפול במחלת עין יבשה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

      

ט"ו שבט תשע"ח - 168331/01/2018



גוטרינגו

Trade Mark No. 292866 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia and cardiovascular diseases.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהמופיליה ומחלות לב וכלי דם.       
                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 168431/01/2018



זיוורינט

Trade Mark No. 292867 מספר סימן

Application Date 20/03/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia and cardiovascular diseases.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהמופיליה ומחלות לב וכלי דם.       
                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 168531/01/2018



Trade Mark No. 292928 מספר סימן

Application Date 30/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hogan Lovells International LLP

Address: Atlantic House, 50 Holborn Viaduct, London 
EC1A 2FG, United Kingdom

(UK, England & Wales LLP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; legal research services; legal 
services relating to searching, registration, 
administration and exploitation of trademarks and 
other Industrial Property rights for others; notary 
services; professional consultation with regard to the 
aforementioned services; making information 
available on the Internet in relation to the 
aforementioned services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 23/05/2016, No. UK00003166048 UK00003166048 ממלכה מאוחדת, 23/05/2016, מספר

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 168631/01/2018



Trade Mark No. 292929 מספר סימן

Application Date 28/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335425 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words CHROME HEARTS 
in Old English letters.

 Owners

Name: Chrome Hearts LLC

Address: 915 N. Mansfield, Hollywood CA 90038, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, their 
parts and cases; phone accessories, namely, phone 
straps, pouches specially adapted for holding 
phones, phone cases, charms for phones, tablet 
cases and laptop cases; pre-recorded CDs and 
DVDs in the field of music.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 18/10/2016, No. 87206662 ארה"ב, 18/10/2016, מספר 87206662

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 168731/01/2018



Trade Mark No. 292933 מספר סימן

Application Date 22/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335485 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LYDIA TARIM ÜRÜNLERİ  SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM SIRKETİ

Address: 10002 Sokak No:26 A.O.S.B. Çigli, İzmir, 
Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

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.

ט"ו שבט תשע"ח - 168831/01/2018



Trade Mark No. 292934 מספר סימן

Application Date 14/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335495 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of one stylized word 
"mixcder".

 Owners

Name: SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD

Address: NO.5 Bldg., Honghui Industrial Park, 2nd 
Liuxian Road, Baoan District, Shenzhen, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video telephones; cameras; network communication 
equipment; monitoring apparatus, electric; horns for 
loudspeakers; video recorders; head phones; 
stereoscopes; earphones; cabinets for loudspeakers.

ט"ו שבט תשע"ח - 168931/01/2018



Trade Mark No. 292936 מספר סימן

Application Date 04/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335524 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOTO LTD.

Address: 1-1, Nakashima 2-chome,Kokurakita-Ku, 
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken 802-8601, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Toilets [water-closets]; toilet stool units; toilet stool 
units with warm water washing squirter; toilet seats; 
toilet seats with warm water squirter for washing; 
bidets; urinals [sanitary fixtures]; tap water faucets; 
pipe line cocks [spigots]; showers; wash-hand basins 
[parts of sanitary installations]; wash-hand bowls 
[parts of sanitary installations]; bath plumbing 
fixtures; bath tubs; bath fittings.

ט"ו שבט תשע"ח - 169031/01/2018



Trade Mark No. 292937 מספר סימן

Application Date 05/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335542 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: International Vending Management, Inc.

Address: 9901 East 30th Street, Indianapolis IN 46229, 
U.S.A.

(Indiana, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing the vending machines of others; providing 
vending machine services to others.

ט"ו שבט תשע"ח - 169131/01/2018



Trade Mark No. 292938 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335543 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Oat beverages milk substitutes.

Class: 30 סוג: 30

Foodstuffs made of oat for human consumption.

Class: 32 סוג: 32

Oat beverages not 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)

Italy, 31/05/2016, No. 302016000056210 איטליה, 31/05/2016, מספר 302016000056210

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ו שבט תשע"ח - 169231/01/2018



Conditions/Disclaimers

The trademark consists in the word PRIMAVENA 
reproduced in stylised characters accompanied by 
the representation of a stylized spike.

 Owners

Name: ALINOR S.p.A.

Address: Via Vittorio Veneto, 1/C, I-26010 RIPALTA 
CREMASCA (CR), Italy

(ITALY Joint stock company)

ט"ו שבט תשע"ח - 169331/01/2018



Trade Mark No. 292939 מספר סימן

Application Date 05/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1335547 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Laco Uhrenmanufaktur GmbH

Address: Rastatter Straße 8, 75179 Pforzheim, Germany

(DE GmbH (Limited Liability Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches.

ט"ו שבט תשע"ח - 169431/01/2018



Trade Mark No. 292940 מספר סימן

Application Date 23/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335565 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of an imprint depicting the wording 
BOSSONG in fancy capital letters preceded by the 
letters EB in fancy capital letters with different fonts.

 Owners

Name: BOSSONG S.P.A.

Address: Via Enrico Fermi, 49/51, I-24050 GRASSOBBIO 
(BG), Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed resins; epoxy resins, unprocessed; 
synthetic resins, unprocessed; chemicals used in 
industry, science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry.

Class: 6 סוג: 6

Nails of metal; washers of metal; wall plugs; screw 
bolts of metal; lifting eyebolts; screws of metal; nuts 
of metal; hand nailers; 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; metal products not 
included in other classes, ores.

ט"ו שבט תשע"ח - 169531/01/2018



Trade Mark No. 292941 מספר סימן

Application Date 19/08/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335574 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a silhouette of a man with arms 
and legs outstretched connected to a circle that 
surrounds him.

 Owners

Name: Chi Hsin Impex, Inc.

Address: 2801 S. Towne Avenue, Pomona CA 91766, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Body-building apparatus; body-training apparatus; 
dumbbells; exercise machines; stationary exercise 
bicycles; weight lifting benches; weight lifting 
equipment, namely, bars, benches, collars; exercise 
equipment, namely, ropes handles for use with 
resistance bands; elliptical exercise machines.

ט"ו שבט תשע"ח - 169631/01/2018



Trade Mark No. 292944 מספר סימן

Application Date 09/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335601 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Intersect ENT Inc.

Address: 1555 Adams Drive, Menlo Park CA 94025, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals for the treatment of nose and sinus 
and respiratory-related conditions and symptoms.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices consisting of artificial materials for 
the treatment of nose and sinus and respiratory-
related conditions and symptoms, namely, implants 
comprised of drug-eluting stents; drug delivery 
systems; surgical devices and instruments for the 
treatment of nose and sinus and respiratory-related 
conditions and symptoms.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 10/06/2016, No. 87067983 ארה"ב, 10/06/2016, מספר 87067983

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 169731/01/2018



Trade Mark No. 292948 מספר סימן

Application Date 10/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avanci, LLC

Address: Suite 3500, 500 North Akard, Dallas TX 75201, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment services, namely, acquisition of 
intellectual property assets; brokerage services, 
namely, aggregation of patents into portfolios for 
licensing.

Class: 42 סוג: 42

Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others to determine conformity with 
certification standards and consultation related 
thereto.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/04/2016, No. 86974354 ארה"ב, 13/04/2016, מספר 86974354

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 169831/01/2018



Trade Mark No. 292949 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335682 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized drawing of an eagle 
surrounded by four arc shapes that create a circle 
around the eagle.

 Owners

Name: Never Summer Industries, Inc.

Address: 3838 Eudora Way, Denver CO 80207, U.S.A.

(Colorado, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Beanies; caps; hats; hooded pullovers; hooded 
sweatshirts; long-sleeved shirts; pullovers; shirts; 
sweatshirts; t-shirts.

Class: 28 סוג: 28

Bags for skateboards; bags specially adapted for 
sports equipment; longboard skateboard wheels; 
longboard skateboards; skateboard decks; 
skateboard wheels; skateboards; snowboard decks; 
snowboards.

ט"ו שבט תשע"ח - 169931/01/2018



Trade Mark No. 292953 מספר סימן

Application Date 22/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335734 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novabiotics Limited

Address: Cruikshank Building, Craibstone, Aberdeen 
AB21 9TR, United Kingdom

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances, 
namely, anti-microbial preparations and substances 
for the prevention and treatment of infection.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/05/2016, No. 015473499 האיחוד האירופי, 24/05/2016, מספר 015473499

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 170031/01/2018



Trade Mark No. 292954 מספר סימן

Application Date 10/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1335740 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SILVERSKY & CONSULTING PTE. LTD.

Address: 51 Goldhill Plaza, #07-10/11, Singapore 
308900, Singapore

(Singapore Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Online provision of web-based applications.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Singapore, 26/07/2016, No. 40201612110X 40201612110X סינגפור, 26/07/2016, מספר

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 170131/01/2018



Trade Mark No. 292955 מספר סימן

Application Date 26/04/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335756 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the term FMI FLEXSEALS in 
special script.

 Owners

Name: F.M.I S.p.A.

Address: Via Consolare, 41/43, Frazione Zocco, I-25030 
ERBUSCO (BS), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic sheets and seals for the thermal insulation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 12/04/2016, No. 302016000037508 איטליה, 12/04/2016, מספר 302016000037508

Class: 17 סוג: 17

ט"ו שבט תשע"ח - 170231/01/2018



Trade Mark No. 292956 מספר סימן

Application Date 11/06/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335761 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons and goods, in particular by road, rail, sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 
excursions and cruises; arrangement of transport 
services; rental of diving suits; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; sightseeing [tourism]; travel 
consultancy and escorting of travellers; rental, 
booking and providing of aircraft; rental, booking and 
providing of ships, in particular rowing and motor 
boats, sailing vessels and canoes; rental, booking 
and providing of motor vehicles, bicycles and horses; 
parcel delivery; organization of trips, holidays and 
sightseeing tours; travel agency services, in particular 
consultancy and booking services for travel, providing 
information about travel, arrangement of transport 
services and travel; travel reservation; transport 
reservation; providing information about travel, via 
the Internet, in particular about reservation and 
booking in the tourism and business travel sector 
(online travel agencies); delivery, dispatching and 
distribution of newspapers and magazines; 
consultation provided by telephone call centres and 
hotlines regarding travels, including business travel 
and in the field of transport logistics, transport and 
storage; tracking of passenger or freight vehicles 
using computers or global-positioning systems 
(GPS); traffic information.

ט"ו שבט תשע"ח - 170331/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and blue.

 Owners

Name: TUI AG

Address: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, 
Germany

(Germany Aktiengesellschaft)

Class: 43 סוג: 43

Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, 
holiday flats and apartments; providing room 
reservation and hotel reservation services; providing 
hotel and motel services; catering; services of 
boarding houses; rental of meeting rooms; bar 
services; providing of food and drinks for guests in 
restaurants; providing food and drinks in Internet 
cafés; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of accommodation 
services, providing and rental of holiday homes, room 
reservation services and hotel reservation as well as 
accommodation and catering for guests.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/12/2015, No. 30 2015 063 054 גרמניה, 12/12/2015, מספר 054 063 2015 30

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

ט"ו שבט תשע"ח - 170431/01/2018



Trade Mark No. 292960 מספר סימן

Application Date 28/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335801 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Beige and warm grey.

 Owners

Name: Touristikes Epixeiriseis  Messinias  A.E. - 
TEMES A.E.

Address: Pentelis 5, GR-175 64  Palaio Faliro, Greece

(Greece S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services; real estate management; 
housing management; management of building; real 
estate management services relating to building 
complexes; household insurance services; arranging 
of leases of real estate; brokerage; rent collection; bill 
payment services; electronic wallet services 
(payment services); insurance services; valuation 
services; tax services.

ט"ו שבט תשע"ח - 170531/01/2018



Trade Mark No. 292962 מספר סימן

Application Date 01/03/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335850 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Breath freshening sprays; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
scented water; javelle water; lavender water; toilet 
water; make-up; deodorants for personal use; 
perfumes; extracts of flowers [perfumes]; mint for 
perfumery; greases for cosmetic purposes; eyebrow 
pencils; cosmetic pencils; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetic creams; beauty masks; lotions for 
cosmetic purposes; skin whitening creams; hair 
spray; nail polish; after-shave lotions; hair lotions; oils 
for perfumes and scents; oils for cleaning purposes; 
oils for cosmetic purposes; essential oils; essential 
oils of cedarwood; essential oils of lemon; bergamot 
oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; 
rose oil; badian essence; terpenes [essential oils]; 
mint essence [essential oil]; adhesives for cosmetic 
purposes; almond milk for cosmetic purposes; 
cleansing milk for toilet purposes; musk [perfumery]; 
soap; disinfectant soap; deodorant soap; shaving 
soap; cakes of toilet soap; medicated soap; 
antiperspirant soap; soap for foot perspiration; 
almond soap; false nails; eau de Cologne; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; lipsticks; pomades 
for cosmetic purposes; shaving preparations; hair 
waving preparations; mouthwashes, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for slimming 
purposes; make-up removing preparations; lacquer-
removing preparations; make-up powder; false 
eyelashes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; potpourris [fragrances]; bath salts, not for 
medical purposes; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent 
waving; cosmetic preparations for eyelashes; 
depilatory preparations; depilatory wax; cosmetics for 
animals; mascara; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants 
[toiletries]; talcum powder, for toilet use; shampoos; 
shampoos for pets.

ט"ו שבט תשע"ח - 170631/01/2018



 Owners

Name: Katran Sergei Viktorovich

Address: ulitsa Kostyakova, 6/5, kv. 163, RU-125422 
Moscow, Russian Federation

ט"ו שבט תשע"ח - 170731/01/2018



Trade Mark No. 292967 מספר סימן

Application Date 27/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335919 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CareCloud Corporation

Address: 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 900, Miami FL 
33126, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting Internet-based software for use by others for 
use in medical practice management, electronic 
health records management, revenue cycle 
management, and medical billing in the field of 
healthcare; software as a service provided to 
customers through an internet website portal with 
associated content for use in the field of healthcare 
for the purpose of medical practice management by 
physicians and healthcare providers; software as a 
service provided to customers through an internet 
website portal and associated content for use in the 
field of healthcare that gives users the ability to 
review various print, photographic, audio and video 
content, and engage in social, business and 
community communications and networking.

ט"ו שבט תשע"ח - 170831/01/2018



Trade Mark No. 292968 מספר סימן

Application Date 07/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335925 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and black.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The letters.

 Owners

Name: Accredo Packaging, Inc

Address: 12682 Cardinal Meadow Dr, Sugar Land TX 
77478, U.S.A.

(Texas, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Plastic flexible packaging film sold in bulk to industrial 
and commercial manufacturers, and flexible film 
packaging for consumer goods sold in bulk to 
industrial and commercial manufacturers.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of packaging materials for retail 
consumer goods, packaging materials for commercial 
and industrial use, flexible packaging for retail 
products and customized packaging for consumer 
goods to the order and specification of others.

ט"ו שבט תשע"ח - 170931/01/2018



Trade Mark No. 292969 מספר סימן

Application Date 20/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335927 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark turquoise "Pantone: 3145U.

 Owners

Name: CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.p.A.

Address: Viale Enrico Fermi, 1, ASOLO (TV), Italy

(Italy Italian Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; shoes; boots; footwear for sports and 
leisure; trainers for footwear; footwear for free 
climbing; walking shoes; footwear for mountain 
biking; mountaineering footwear; running and trail 
running shoes; hiking and mountaineering shoes and 
boots; ski and telemark shoes and boots; snowboard 
shoes; ski footwear; clothing; articles of clothing for 
sports and leisure wear; sports overalls; jerseys, t-
shirts; sweat shirts; fleeces; topcoats; weatherproof 
jackets; clothing for skiing; jackets (clothing), trousers 
and suits for skiing and snowboarding; underwear; 
stockings and socks; gloves; sashes for wear; berets; 
headgear and caps.

ט"ו שבט תשע"ח - 171031/01/2018



Trade Mark No. 292970 מספר סימן

Application Date 29/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1335961 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ORTHOFIX S.R.L.

Address: Via delle Nazioni, 9, I-37012 Bussolengo (VR), 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, medical and surgical instruments for use in 
orthopedic surgery; orthopedic implants and fixation 
devices; orthopaedic internal fixation, alignment and 
stabilization devices, namely, nails, lag screws, 
optional screws, supplementary screws, distal 
screws, cannulated screws, plates in the treatment of 
bone deformities, bone fractures and traumatic bone 
injuries; orthopaedic internal fixation, alignment and 
stabilization systems comprised of nails, plates, 
screws and targeting handles, sizing gauges, gradual 
reamers, reamers, trocars, drill bits, screwdrivers for 
use in the treatment of bone deformities, bone 
fractures and traumatic bone injuries.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/06/2016, No. 302016000057101 איטליה, 01/06/2016, מספר 302016000057101

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 171131/01/2018



Trade Mark No. 292972 מספר סימן

Application Date 20/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336004 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jurtschitsch Liegenschaftsverwaltungs-GmbH

Address: Rudolfstraße 39, A-3550 Langenlois, Austria

(Austria GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); wine.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 27/06/2016, No. 015576382 האיחוד האירופי, 27/06/2016, מספר 015576382

Class: 33 סוג: 33

ט"ו שבט תשע"ח - 171231/01/2018



Trade Mark No. 292976 מספר סימן

Application Date 12/09/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336041 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו שבט תשע"ח - 171331/01/2018



Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely, vaccines for the 
prevention of tetanus and diphtheria; opthalmic 
drugs; analgesics; anesthetics; poison control 
preparations, namely, poison control antidotes and 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
poison ingestion; pharmaceutical preparations for the 
treatment of radiological, nuclear and chemical burns 
and exposures; pharmaceutical preparations for the 
treatment of rheumatologic diseases; pharmaceutical 
products and preparations, namely, inhalants, 
injectables, nasal sprays and mists, oral liquids, oral 
solids and topicals for sterile aqueous ophthalmic 
solutions; ocular anesthetics; ophthalmic solutions for 
the treatment of elevated intraocular pressure in 
individuals with ocular hypertension or open-angle 
glaucoma; sterile indocyanine green for use as a 
cardiac diagnostic aid, a hepatic diagnostic aid and 
as a retinal diagnostic aid; hypnotic sedative 
anesthetic compounds; mydriatics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory 
conditions; oral analgesics; oral analgesics in 
solution or liquid form; analgesic preparations; spinal 
anesthetics; anti-diarrheal agents; controlled 
prescription synthetic narcotics, namely, codeine and 
buprenorphine; anxiolytics; anti-seizure medications; 
topical anesthetics; pharmaceutical preparations for 
treatment of arsenic, gold and mercury poisoning and 
acute lead poisoning; pharmaceutical preparations 
for treatment of opioid dependence; antibacterials, 
namely, antibacterial cleaners, antibacterial hand 
lotions, and antibacterial pharmaceuticals; 
pharmaceutical agents for treatment of respiratory 
ailments, prevention of endometrial hyperplasia and 
secondary amenorrhea; corticosteroid formulations 
indicated for the relief of the inflammatory and pruritic 
manifestations of corticosteroid-responsive 
dermatoses and musculoskeletal conditions; antiviral 
agents; anti-infectives; vitamins; dietary and 
nutritional supplements; magnesium supplements; 
antacids; pharmaceutical preparations for relief of 
nasal congestion, sinus pressure and sinus 
headache, nasal sprays; topicals for the treatment of 
arthritis, joint pain, back pain, foot pain and muscle 
pain; preparations for the relief of pain; pain relief 
medication; arthritis and joint pain preparations; 
cough suppressants and expectorants; cough drops 
and syrups; preparations for relief of symptoms of 
common colds and influenza; tablets, swabs, nasal 
sprays and effervescent preparations for treating 
colds and flu; tablets, swabs, nasal sprays and 
effervescent preparations for preventing colds and 
flu; medicated foot creams, lotions and ointments; 
medicated skin creams and lotions, including anti-itch 
creams; medicated tinctures and ointments for lip 
and skin care; eye drops; lubricant eye drops; eyelid 
cleanser, skin care around the eyelid; medicated 
substances for eye health; contact lens comfort 
drops, veterinary pharmaceuticals; veterinary 
pharmaceuticals and preparations, namely, xylazine, 
ketamine, and reversing agents and antagonists for 
use in horses; veterinary pain relief medications, 
anesthetics and sedatives; veterinary ophthalmics; 
veterinary eye wash; veterinary eye lubricants and 
eye drops.

ט"ו שבט תשע"ח - 171431/01/2018



 Owners

Name: Akorn, Inc.

Address: 1925 West Field Court, Lake Forest IL 60045, 
U.S.A.

(Louisiana, United States Corporation)

ט"ו שבט תשע"ח - 171531/01/2018



Trade Mark No. 292980 מספר סימן

Application Date 02/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336081 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HOWICKEN MANAGEMENT LIMITED

Address: 236, Strovolou Str., CY-2048 Strovolos - 
Nicosia, Cyprus

(Cyprus Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Evaporating inorganic chemicals; filtering materials; 
chemicals and gases for use in air conditioners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 16/06/2016, No. 015543631 האיחוד האירופי, 16/06/2016, מספר 015543631

Class: 1 סוג: 1

ט"ו שבט תשע"ח - 171631/01/2018



Trade Mark No. 292982 מספר סימן

Application Date 22/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336098 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUMANRESOURCEFULNESS PTY LIMITED

Address: L16, 1 Market St, SYDNEY NSW 2000, 
Australia

(NSW Pty Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business recruitment consultancy; consultancy 
relating to personnel recruitment; employment 
recruitment; executive recruitment services; 
interviewing services (for personnel recruitment); 
office support staff recruitment services; permanent 
staff recruitment; personnel recruitment; personnel 
recruitment advertising; personnel recruitment 
agency services; personnel recruitment consultancy; 
professional recruitment services; recruitment 
advertising; recruitment consultancy services; 
recruitment of personnel; staff recruitment 
consultancy services; staff recruitment services.

Class: 41 סוג: 41

Business training consultancy services; business 
training services; consultancy services relating to 
training; employment training; personal development 
training; providing courses of training; provision of 
training courses; training consultancy.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 02/09/2016, No. 1794160 אוסטרליה, 02/09/2016, מספר 1794160

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 171731/01/2018



Trade Mark No. 292983 מספר סימן

Application Date 28/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336117 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and light blue.

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany

(Germany Company with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 16/12/2016, No. 016179624 האיחוד האירופי, 16/12/2016, מספר 016179624

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 171831/01/2018



Trade Mark No. 292984 מספר סימן

Application Date 20/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336121 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue, dark blue, red and silver.

 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; engine 
oils; gear oils; petrol additives; additives for fuels for 
vehicles; fuel for vehicles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 19/02/2016, No. 30 2016 101 526 גרמניה, 19/02/2016, מספר 526 101 2016 30

Class: 4 סוג: 4

ט"ו שבט תשע"ח - 171931/01/2018



Trade Mark No. 292985 מספר סימן

Application Date 22/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336129 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Societa' Semplice Agricola Tommasi 
Viticoltori

Address: Via Ronchetto, 4 - Frazione Pedemonte, I-
37029 San Pietro in Cariano (VR), Italy

(Italy Societa' Semplice Agricola)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; spirits (beverages); liqueurs; alcoholic 
beverages.

ט"ו שבט תשע"ח - 172031/01/2018



Trade Mark No. 292989 מספר סימן

Application Date 21/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 0853658 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Rectangular shape with the words "DE RIGO" with 
below the words "SURFRIGO" and "DETROIT" in 
various fonts, each word or set of words is next to its 
sign.

 Owners

Name: DE RIGO REFRIGERATION S.R.L.

Address: Via Giovanni Buzzatti, 10, I-32036 SEDICO 
(Belluno), Italy

(Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus and instruments for 
measuring, monitoring and controlling for 
refrigerating apparatus and installations.

Class: 11 סוג: 11

Industrial and commercial refrigerating apparatus and 
installations.

Class: 42 סוג: 42

Research, project and development services in 
connection with refrigerating apparatus and 
installations for third parties.

ט"ו שבט תשע"ח - 172131/01/2018



Trade Mark No. 292991 מספר סימן

Application Date 01/03/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0963978 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited

Address: 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesics, antipyretics and anti-inflammatories.

ט"ו שבט תשע"ח - 172231/01/2018



Trade Mark No. 292992 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1047930 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CVETIC MARINA

Address: Via San Silvestro, 35, I-66010 SAN MARTINO 
SULLA MARRUCINA (CH), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ט"ו שבט תשע"ח - 172331/01/2018



Trade Mark No. 292999 מספר סימן

Application Date 25/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1247615 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark represents a combination, consisting of a 
stylized image of a star on a background of which 
there is an image of a gun and executed with original 
Latin type words "REVO" and "ENERGY".

 Owners

Name: Aqua NRG Investments Limited

Address: Lampousas 1, P.C., CY-1095 Nicosia, Cyprus

(Cyprus Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; isotonic beverages; 
cocktails, non-alcoholic.

ט"ו שבט תשע"ח - 172431/01/2018



Trade Mark No. 293000 מספר סימן

Application Date 07/03/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1305115 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GROUPE GO SPORT, Société Anonyme

Address: 17 Avenue de la Falaise, F-38360 
SASSENAGE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage namely trunks, suitcases, traveling bags, 
handbags, beach bags, school bags, backpacks, 
bags with wheels, bags for climbers, bags for 
campers, bags for sports.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, sportswear, headgear, footwear, sports 
footwear, underclothing and underwear.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles (except for mats) for 
use in physical training, football, basketball, handball, 
volleyball, rugby, badminton, squash, tennis, table 
tennis, golf, athletics, running, water sports 
(swimming, diving, boating, windsurfing, water 
skiing), mountain sports (skiing, snowboard, hiking, 
mountain climbing), horse riding, combat sports, 
rollerskating, skateboarding, cycling.

ט"ו שבט תשע"ח - 172531/01/2018



Trade Mark No. 293001 מספר סימן

Application Date 23/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1315272 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 129, Samsung-ro,Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

(Republic of Korea Company Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wearable wireless headsets comprised primarily of 
an MP3 player; wearable wireless earsets comprised 
primarily of an MP3 player; wireless headsets 
incorporating a sensor for detecting whether the 
headset is on or off; wireless earsets incorporating a 
sensor for detecting whether the earset is on or off; 
wireless headsets incorporating software for 
providing a fitness guide; wireless earsets 
incorporating software for providing a fitness guide; 
wireless headsets incorporating software for 
measuring distance, speed, time, changes in heart 
rate, activity level, calories burned; wireless earsets 
incorporating software for measuring distance, 
speed, time, changes in heart rate, activity level, 
calories burned; headphones; earphones; mobile 
telephones; digital cameras; portable media player; 
portable computers; wireless headsets for mobile 
phones; wireless headsets for smart phones; wireless 
headsets for tablet computers; rechargeable electric 
batteries; battery chargers; leather cases for mobile 
phones; leather cases for smart phones; leather 
cases for tablet computers; protective flip covers for 
mobile phones; protective flip covers for smart 
phones; protective flip covers for tablet computers; 
tablet computers; television receivers; audio 
electronic components, namely, surround sound 
systems; digital set-top boxes; DVD players; light 
emitting diode displays; monitors, namely, computer, 
television, video, and touchscreen monitors; 3D eye 
glasses; computers; printers for computers; 
semiconductors.

ט"ו שבט תשע"ח - 172631/01/2018



Trade Mark No. 293109 מספר סימן

Application Date 24/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336240 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Huawei Technologies Co., Ltd.

Address: Administration Building, Huawei Technologies 
Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, People's 
Republic of China

(People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; advertising; business 
management assistance; commercial information and 
advice for consumers (consumer advice shop); price 
comparison services; sales promotion for others; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); data search in 
computer files for others; systemization of information 
into computer databases; administrative processing 
of purchase orders; accounting; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
auctioneering; on-line advertising on data 
communication network; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes.

ט"ו שבט תשע"ח - 172731/01/2018



Trade Mark No. 293111 מספר סימן

Application Date 21/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336291 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Reifen Deutschland GmbH

Address: Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, 
Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/06/2016, No. 30 2016 105 697 גרמניה, 21/06/2016, מספר 697 105 2016 30

Class: 12 סוג: 12

ט"ו שבט תשע"ח - 172831/01/2018



Trade Mark No. 293112 מספר סימן

Application Date 27/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336292 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and grey.

 Owners

Name: Molinari Italia S.p.A.

Address: Via Carlo Linneo, 8, I-00197 Roma, Italy

(ITALY Società per azioni (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); alcoholic 
essences; alcoholic extracts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 08/07/2016, No. 015626071 האיחוד האירופי, 08/07/2016, מספר 015626071

Class: 33 סוג: 33

ט"ו שבט תשע"ח - 172931/01/2018



Trade Mark No. 293113 מספר סימן

Application Date 12/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1336296 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Banza LLC

Address: 760 Virginia Park Street, Detroit MI 48202, 
U.S.A.

(Michigan, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pasta.

ט"ו שבט תשע"ח - 173031/01/2018



Trade Mark No. 293117 מספר סימן

Application Date 03/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1336328 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LoveShackFancy, LLC

Address: Suite 1104, 210 11th Avenue, New York NY 
10001, U.S.A.

(New York, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Dresses; footwear; hats; headwear; jackets; pants; 
shirts; shorts; skirts; tank-tops; underwear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/01/2017, No. 87301252 ארה"ב, 13/01/2017, מספר 87301252

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 173131/01/2018



Trade Mark No. 293118 מספר סימן

Application Date 27/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336386 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, grey, green and black.

 Owners

Name: Molinari Italia S.p.A.

Address: Via Carlo Linneo, 8, I-00197 Roma, Italy

(ITALY Società per azioni (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); alcoholic 
essences; alcoholic extracts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 08/07/2016, No. 015626138 האיחוד האירופי, 08/07/2016, מספר 015626138

Class: 33 סוג: 33

ט"ו שבט תשע"ח - 173231/01/2018



Trade Mark No. 293120 מספר סימן

Application Date 21/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336401 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUAWEI TECHNOLOGIES  CO., LTD.

Address: Administration Building, Huawei Technologies 
Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, People's 
Republic of China

(P.R. China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; wireless modems; video telephones; 
modems; computers; set-top boxes; household 
network communication terminal devices and 
equipments for accessing Internet, making phone 
calls, viewing videos and playing games; digital 
readers; ADSL broadband accessing terminal 
devices and equipments; routers; ebook devices; 
communication modules; Personal Digital Assistants 
(PDA); telephones for remote telephone 
conferencing; digital photo frames; intelligent control 
apparatus for video conference; electric batteries; 
battery chargers; mouse; headphones; earphones; 
software in communication field; microphones; tablet 
computers; USB modems; connectors used to 
connect Wide Area Network (WAN) and Local Area 
Network (LAN) (network communication equipment); 
computer hardware used to enable the subscribers to 
proceed with video conference in different places 
simultaneously; computer software used to enable 
the subscribers to proceed with video conference in 
different places simultaneously; network 
communication apparatus used to enable the 
subscribers to proceed with video conference in 
different places simultaneously.

ט"ו שבט תשע"ח - 173331/01/2018



Trade Mark No. 293121 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IRD ACQUISITIONS, LLC

Address: 49385 SHAFER ROAD, WIXOM MI 48393, 
U.S.A.

(Michigan, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Thermal imaging optical devices, namely, telescopic 
gun sights and gun scopes.

ט"ו שבט תשע"ח - 173431/01/2018



Trade Mark No. 293122 מספר סימן

Application Date 12/07/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336408 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Wash-hand basins [parts of sanitary installations]; 
sinks; kitchen sinks; taps [faucets]; bath tubs; bidets; 
toilet bowls; shower cubicles [enclosures (Am.)]; 
shower trays.

Class: 19 סוג: 19

Potters' clay [raw material]; granite; terra cotta; 
sandstone for building; marble; mosaics for building; 
cladding, not of metal, for building; wood panelling; 
floor tiles, not of metal; floors, not of metal; tiles, not 
of metal, for building; stone; artificial stone; building 
stone; ceramic tiles; building materials, not of metal; 
monuments, not of metal; roofing, not of metal; 
buildings, transportable, not of metal; buildings, not of 
metal; paving slabs, not of metal; slabs, not of metal, 
for building; ceramic works of art; building panels, not 
of metal.

Class: 20 סוג: 20

Furniture frames; furniture fittings, not of metal; 
cupboards; benches [furniture]; counters [tables]; 
lockers; mobiles [decoration]; containers, not of metal 
[storage, transport]; picture frames; tea carts; meat 
chests, not of metal; drawer pulls, not of metal; door 
handles, not of metal; ceramic pulls for cabinets, 
drawers and furniture; shelves; furniture; seating 
furniture; office furniture; worktops; table tops; 
ceramic knobs; furniture shelves; racks [furniture]; 
filing cabinets; desks; chairs [seats]; mirrors [looking 
glasses]; tables; kitchen worktops; vats, not of metal; 
trays, not of metal; showcases [furniture].

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)

ט"ו שבט תשע"ח - 173531/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of an imprint representing the 
wording "FONDOVALLE" written in fancy characters 
in combination with a stylized image composed by 
two curved lines converging at their ends.

 Owners

Name: CERAMICA FONDOVALLE S.p.A.

Address: Via Rio Piodo, 12, Frazione Torre Maina, I-
41053 Maranello (MO), Italy

(Italy Joint stock company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

Italy, 08/07/2016, No. 302016000071814 איטליה, 08/07/2016, מספר 302016000071814

Class: 11 סוג: 11

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

ט"ו שבט תשע"ח - 173631/01/2018



Trade Mark No. 293124 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336425 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Christian Hoppe

Address: Käferberg 4, 99092 Erfurt, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Soundproofing materials; soundproofing materials; 
acoustical insulation for buildings; acoustical 
insulation barrier panels; acoustic board for ceilings 
[insulation]; acoustical insulation barrier panels; 
acoustic insulants; sound-damping ceiling coverings; 
structures (non-metallic -) for noise abatement 
[insulation]; structures (non-metallic -) for noise 
absorption [soundproofing].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 22/06/2016, No. 015571995 האיחוד האירופי, 22/06/2016, מספר 015571995

Class: 17 סוג: 17

ט"ו שבט תשע"ח - 173731/01/2018



Trade Mark No. 293127 מספר סימן

Application Date 02/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336457 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light green, dark green, brown, black and 
white.

 Owners

Name: ACEITUNAS TORRENT, S.L.

Address: Avd. de Córdoba, 110, E-14920 Aguilar de la 
Frontera (Córdoba), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned olives; olive oil for food.

ט"ו שבט תשע"ח - 173831/01/2018



Trade Mark No. 293131 מספר סימן

Application Date 20/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336490 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 06/09/2016, No. 696686 שוויץ, 06/09/2016, מספר 696686

Class: 31 סוג: 31

ט"ו שבט תשע"ח - 173931/01/2018



Trade Mark No. 293134 מספר סימן

Application Date 27/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336496 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Children's educational software; downloadable 
computer software in the field of educational skills 
and assessment test materials; downloadable 
electronic publications in the nature of books, 
worksheets, articles, handouts, charts, and 
certificates in the field of educational skills and 
assessment test materials and teaching materials; 
downloadable electronic publications in the nature of 
educational lesson plans in the field of math, science, 
social studies and language arts; educational 
software featuring instruction in math and language 
arts; educational software for students and teachers 
in the fields of math science social studies and 
language arts; downloadable educational course 
materials, namely, downloadable electronic 
publications in the nature of books, worksheets, 
articles, handouts, charts, and certificates in the 
fields of math and language arts.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing instruction in 
the field of math, science, social studies and 
language arts; educational services, namely, 
providing curriculum information for teachers and 
educators in the field of education; providing on-line 
education publications in the nature of curriculum in 
the fields of math, science, social studies, and 
language arts for teachers and educators; providing 
educational assessment and testing services; 
educational services, namely, providing training for 
teachers and educators; educational services, 
namely, providing academic performance, evaluation, 
monitoring, education and guidance for primary and 
secondary students and educators; educational 
services, namely, providing courses of instruction at 
the primary and secondary levels; providing online 
non-downloadable videos and publications in the 
nature of books, worksheets, articles, and handouts 
on motivational topics for students, accessible via a 
website.

ט"ו שבט תשע"ח - 174031/01/2018



 Owners

Name: IXL Learning, Inc.

Address: Suite 600, 777 Mariners Island Blvd., San 
Mateo CA 94404, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing temporary use 
of on-line non-downloadable software that enables 
users to access training, education and testing 
materials and records in the field of education, 
accessible via a website; hosting a website that 
enables users to subscribe to coaching, professional 
development and educational services and materials; 
providing online, non-downloadable software for use 
in tracking, analyzing and managing data; providing 
online, non-downloadable software for use in online 
testing and scoring; hosting an on-line community 
website featuring content in the field of education; 
providing a software technology, via a website, that 
gives multiple computer users the ability to view, 
take, and review educational tests, quizzes and 
games.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 29/04/2016, No. 87019656 ארה"ב, 29/04/2016, מספר 87019656

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 174131/01/2018



Trade Mark No. 293137 מספר סימן

Application Date 21/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336503 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The word "AuPo" has no meaning.

 Owners

Name: ZHANGZHOU AUPO ELECTRONICS CO.,LTD

Address: Hongjian Industrial Area, Longchi Development 
Zone, Zhangzhou, 363107 Fujian Province, People's 
Republic of China

(China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Temperature gauges; thermostats; measuring 
devices, electric; relays, electric; converters, electric; 
complete sets of electrical calibration device; charges 
for electric batteries; resistances, electric; couplings, 
electric; integrated circuits.

ט"ו שבט תשע"ח - 174231/01/2018



Trade Mark No. 293139 מספר סימן

Application Date 21/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336518 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RatPac Entertainment, LLC

Address: 4000 Warner Boulevard, Burbank CA 91505, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financing services.

Class: 41 סוג: 41

Production and distribution of motion pictures and 
television programs.

ט"ו שבט תשע"ח - 174331/01/2018



Trade Mark No. 293140 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336521 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue, black, medium blue, turquoise and 
white.

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, instruction and training in the field of 
medicine, lifestyle and health care.

Class: 44 סוג: 44

Medical services for patients suffering of pulmonary 
hypertension.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 24/11/2016, No. 30 2016 033 445 גרמניה, 24/11/2016, מספר 445 033 2016 30

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

ט"ו שבט תשע"ח - 174431/01/2018



Trade Mark No. 293143 מספר סימן

Application Date 16/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336559 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medacta International SA

Address: Strada Regina, CH-6874 Castel San Pietro, 
Switzerland

(Suisse; Switzerland Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Prostheses for knees; joint prostheses; implant 
materials (prostheses) for use in surgery; medical 
instruments for implants (prostheses).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 22/07/2016, No. 694543 שוויץ, 22/07/2016, מספר 694543

Class: 10 סוג: 10

ט"ו שבט תשע"ח - 174531/01/2018



Trade Mark No. 293144 מספר סימן

Application Date 14/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1336574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Viessmann Werke GmbH & Co KG

Address: Viessmannstrasse 1, 35108 Allendorf, Germany

(Germany Kommanditgesellschaft (KG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services, in particular 
providing venture capital, development capital, 
private equity and investment funding; and advice, 
consultancy and information for the aforesaid, 
included in the 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, 19/08/2016, No. 30 2016 107 554 גרמניה, 19/08/2016, מספר 554 107 2016 30

Class: 36 סוג: 36

ט"ו שבט תשע"ח - 174631/01/2018



Trade Mark No. 293152 מספר סימן

Application Date 02/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1336721 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: 3 סוג: 3

Air fresheners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/08/2016, No. 691950 שוויץ, 08/08/2016, מספר 691950

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 174731/01/2018



Trade Mark No. 293154 מספר סימן

Application Date 21/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336734 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AILE SPORTS PRODUCTS (FUJIAN)  CO.,LTD.

Address: Gouxi Industrial Park,Chendai Town, Jinjiang, 
362200 Fujian, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Ready-made clothing, namely, shirts, sweaters, 
coats, wind coats, pants and skirts; outerclothing, 
namely, outer jackets; sports jerseys; tee-shirts; 
underpants; layettes[clothing]; bathing suits; shoes; 
hosiery; scarfs.

ט"ו שבט תשע"ח - 174831/01/2018



Trade Mark No. 293155 מספר סימן

Application Date 06/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1336754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HARTING Electronics GmbH

Address: Marienwerderstraße 3, 32339 Espelkamp, 
Germany

(DE limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic connectors, electric and 
electronic sockets, electric and electronic multipin 
connectors; parts of the aforesaid goods, in particular 
housings, screwed cable glands, electric contact pins 
and contact bushes, inserts and insulating elements 
for electric contact pins and contact bushes; circuit 
board connectors, electric contact elements for circuit 
boards; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; Ethernet adapters; Ethernet 
switches; Ethernet controllers; signal transmission 
apparatus; signal transmission controllers; apparatus 
for the transmission of data; all aforesaid goods in 
particular for industrial applications.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 17/08/2016, No. 30 2016 107 431 גרמניה, 17/08/2016, מספר 431 107 2016 30

Class: 9 סוג: 9

ט"ו שבט תשע"ח - 174931/01/2018



Trade Mark No. 293157 מספר סימן

Application Date 16/11/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1336793 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and yellow.

 Owners

Name: MAR DE FRADES, S.L.

Address: Avda. de Colón, 146, E-30205 CARTAGENA, 
Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, liqueurs, and other alcoholic beverages 
(except beers).

ט"ו שבט תשע"ח - 175031/01/2018



Trade Mark No. 293159 מספר סימן

Application Date 06/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336814 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EG Systems, LLC

Address: 6200 Village Pkwy., Dublin CA 94568, U.S.A.

(California, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor testing apparatus in the nature of 
automatic and motorized wafer probers.

ט"ו שבט תשע"ח - 175131/01/2018



Trade Mark No. 293161 מספר סימן

Application Date 01/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336844 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a design of a square with 
intersecting movie light shadows forming from the 
corners and center of the square design.

 Owners

Name: United Airlines, Inc.

Address: 233 South Wacker Drive, 11th Floor, Chicago IL 
60606, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing in-flight movies, television programs, video 
programs, music, and audio 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., 28/06/2016, No. 87086699 ארה"ב, 28/06/2016, מספר 87086699

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 175231/01/2018



Trade Mark No. 293162 מספר סימן

Application Date 09/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336859 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: white and blue.

The mark consists of a stylized letter N in white within 
a blue square with rounded corners.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing search engines for obtaining data via the 
internet and other electronic communications 
networks; providing online non-downloadable 
application development software, and support and 
consultation services for developing computer 
applications.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/06/2016, No. 87069871 ארה"ב, 13/06/2016, מספר 87069871

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 175331/01/2018



Trade Mark No. 293163 מספר סימן

Application Date 12/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Harvest Consumer Insulation, Inc.

Address: 641 Northpark Drive, Clinton TN 37716, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Insulating fabrics and insulating flexible synthetic film, 
namely, a composite insulating fabric of nonwoven 
insulation bonded to one or more other fabrics, 
specifically not of fiberglass.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/06/2016, No. 87071807 ארה"ב, 15/06/2016, מספר 87071807

Class: 17 סוג: 17

ט"ו שבט תשע"ח - 175431/01/2018



Trade Mark No. 293164 מספר סימן

Application Date 28/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336866 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark grey, shades of red and shades of blue.

 Owners

Name: PALERICO HOLDINGS LIMITED

Address: KRITIS 32, ,PAPACHRISTOFOROU BUILD., 
4th floor, CY-3087 LIMASSOL, Cyprus

(Cyprus Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water purification filters; water purification apparatus; 
purification machines (water-); purification 
installations (water-); water purification units; water 
purification installations; water purification tanks; 
water purification machines; apparatus for water 
purification; filter boxes for water purification; water 
purification, desalination and conditioning 
installations; water treatment apparatus for water 
purification; water purifiers; water purifying 
installations; water purifying units; water purifying 
filters; filters for water purifiers; industrial-water 
purifying apparatus; apparatus for purifying water; 
installations for purifying water; waste water 
purification units; water purifying units for producing 
potable water; water purifiers for industrial use; 
industrial waste water purification plants; membrane 
purifying apparatus for the purification of water; 
power filters for water purification [other than 
machines]; flow restrictors for reverse osmosis water 
purification units.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 05/10/2016, No. 015890296 האיחוד האירופי, 05/10/2016, מספר 015890296

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 175531/01/2018



Trade Mark No. 293171 מספר סימן

Application Date 30/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336941 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skechers U.S.A., Inc. II

Address: 228 Manhattah Beach Blvd., Manhattan Beach 
CA 90266, U.S.A.

(Virginia, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear and apparel, namely, short-sleeved and 
long-sleeved tops, bottoms, sports jerseys, sports 
bras, bralettes, tank tops with shelf bras, shelf bras, 
shell tops, halter tops, tube tops, body suits, bandeau 
tops, off-the-shoulder tops, short-sleeved and long-
sleeved T-shirts, tunics, pullovers, hooded tops, 
sweaters, cardigans, jackets, vests, coats, 
sweatshirts with zips, sweatshirts without zips, 
blouses, shorts, running shorts, trouser shorts, chino 
shorts, board shorts, capri trousers, cropped 
trousers, leggings, sweatpants, trousers, pants, 
skirts, skorts, jump suits, unitards, dresses, jumpers, 
underwear, lingerie, swimwear, swimsuits, 
beachwear, bathing suit cover-ups, singlets, tank 
tops, button down shirts, Henley tops, mock neck 
pullovers with zips, mock neck pullovers without zips, 
briefs, visors, baseball caps, golf hats, beanies, 
headbands, wristbands, scarves, ties, gloves, socks, 
belts.

ט"ו שבט תשע"ח - 175631/01/2018



Trade Mark No. 293176 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1336972 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gruppo Cimbali S.p.A.

Address: Via Manzoni, 17, I-20082 Binasco (MI), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric grinders and dosing grinders; electric ice 
crushing machines; electrically operated multi-
purpose appliances for professional use, including 
food processors; dishwashers for professional use; 
electric food mixers; power-operated coffee grinders.

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators; water softening units; electric coffee 
filters; percolators for coffee and cappuccino, electric; 
electric coffee machines; expresso coffee machines; 
cappuccino machines; automatic coffee percolators; 
ice machines; filters for automatic coffee percolators; 
water heaters for automatic coffee machines; steam 
generating apparatus; apparatus for steam 
generating for coffee machines; cappuccino makers 
for electric coffee machines; espresso machines for 
bars and for professional use.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 24/05/2016, No. 302016000052983 איטליה, 24/05/2016, מספר 302016000052983

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 175731/01/2018



Trade Mark No. 293178 מספר סימן

Application Date 12/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337012 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spring Forest Qigong Company

Address: 7520 Marketplace Drive, Eden Prairie MN 
55344, U.S.A.

(Minnesota, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

MP3 files, MP3 recordings, compact discs, DVDs, 
downloadable digital web site content, and 
downloadable digital media featuring instruction, 
demonstrations, techniques, and music on a variety 
of topics, namely, Qigong, I Ching, Feng Shui, Dao, 
the Heart Sutra, fitness, nutrition, and exercise.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, classes, seminars, 
conferences, workshops, webcasts, webinars, 
teleseminars, and meetings on a variety of topics, 
namely, Qigong, I Ching, Feng Shui, Dao, the Heart 
Sutra, fitness, nutrition, and exercise; providing 
educational services through digital content on a 
variety of topics, namely, Qigong, I Ching, Feng Shui, 
Dao, the Heart Sutra, fitness, nutrition, and exercise 
via a website.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/10/2016, No. 87191291 ארה"ב, 03/10/2016, מספר 87191291

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ט"ו שבט תשע"ח - 175831/01/2018



Trade Mark No. 293180 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337025 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUTODESK, INC.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael CA 94903, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms providing services, application 
programming interfaces, and software development 
kits to enable software developers and businesses, 
to develop software applications, products, and 
services; providing online non-downloadable 
computer software development software; 
information on software development provided via an 
internet website portal; software development 
consulting; technical support services in the field of 
software 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., 28/10/2016, No. 87219243 ארה"ב, 28/10/2016, מספר 87219243

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 175931/01/2018



Trade Mark No. 293181 מספר סימן

Application Date 01/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337029 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Stand-alone computer hardware, sensors, radio 
modems and software that displays position of 
unmanned aerial vehicle on an electric map and 
enables the pilot to monitor and control unmanned 
aerial vehicle remotely; navigation apparatus and 
system for unmanned aerial vehicles (UAV) or 
drones comprising of circuit boards, integrated 
circuits, electronic circuits, electric sensors, proximity 
sensors, GPS antenna, data processors, digital 
signal processors, and embedded software for 
altitude solution and flight controls; electronic 
components for unmanned aerial vehicles (UAV) or 
drones, namely, datalink electronic transmitters for 
communications, autopilots for unmanned aerial 
vehicles (UAV) or drones, serial interfaces for 
computers, interfaces for computers, serial interfaces 
for detectors, interfaces for detectors, servo 
interfaces for computers, computer hardware, 
computer software, connectors and interconnectors 
for computers and computer hardware, computer 
network interface devices and computer interface 
boards; electronic components for unmanned aerial 
vehicles (UAV) or drones, namely, electronic display 
interfaces, and electronic communication systems for 
aerial robotics comprised of computer hardware and 
software to enable signaling, switching and control of 
electronic components for aerial robotics and power 
management, data management, aerodynamic 
control surfaces, downlink transmission control, and 
interactions with other unmanned aerial vehicles 
(UAV) or drones and parts and fittings therefor; 
software for displaying information, video, and 
images sent from the unmanned aerial vehicles 
(UAV) or drones; computer hardware, sensors, radio 
modems and software sold as a component of 
unmanned aerial vehicle that displays position of 
unmanned aerial vehicle on an electronic map and 
enables the pilot to monitor and control unmanned 
aerial vehicle remotely.

ט"ו שבט תשע"ח - 176031/01/2018



 Owners

Name: Microdrones GmbH

Address: Gutenbergstr. 86, 57078 Siegen, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Class: 12 סוג: 12

Unmanned aerial vehicles structural parts, namely, 
air frames; drones; unmanned aerial vehicles (UAV).

Class: 28 סוג: 28

Controllers for toy drones; remote control toys, 
namely, drones and unmanned aerial vehicle (UAV) 
toys.

Class: 37 סוג: 37

Installation of computer systems and hardware for 
unmanned aerial vehicles (UAV).

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, providing 
technical advice in the field of unmanned aerial 
vehicles (UAV) or drones; technical consultation in 
the field of unmanned aerial vehicles (UAV) or 
drones; customizing computer hardware and 
software for unmanned aerial vehicles (UAV) or 
drones.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Union, 17/05/2016, No. 015442461 האיחוד האירופי, 17/05/2016, מספר 015442461

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 176131/01/2018



Trade Mark No. 293183 מספר סימן

Application Date 17/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337040 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earphones; headphones; headsets; audio cables; 
chargers, charging cables, and power adaptors for 
use with headphones, earphones; carrying cases for 
headphones, earphones.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Jamaica, 25/05/2016, No. 070284 ג'מאייקה, 25/05/2016, מספר 070284

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; telephones; 
radios; headphones; earphones; loudspeakers; audio 
speakers; headsets; amplifiers; audio cables; 
chargers, charging cables, and power adaptors for 
use with handheld computers, mobile devices, 
headphones, earphones, and speakers; wearable 
digital devices comprised primarily of software and 
display screens for monitoring, viewing, sending, and 
receiving texts, emails, data and information from 
telephones, tablet computers and portable computers; 
tablets; televisions; carrying cases for headphones, 
earphones, and speakers; speaker mount for 
bicycles; computer software; computer software for 
use in the delivery, distribution, and transmission of 
music and entertainment-related audio, video, text, 
and multimedia content; computer software for setting 
up, configuring, operating or controlling audio 
speakers, headphones, and earphones; computer 
software for use in playing, organizing, downloading, 
transmitting, manipulating, and reviewing audio files 
and media files; computer software for updating 
wireless speakers, earphones, and headphones; 
computer software for use in controlling speakers, 
amplifiers, stereos, headphones, earphones, and 
televisions; downloadable audio and video recordings 
featuring music, music performances, and music 
videos; microphones; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use with 
telephones, earphones, headphones, and audio 
speakers

ט"ו שבט תשע"ח - 176231/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized word "beats" with a 
broken line stylized letter "x" in superscript.

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 8600 Hayden Place, Culver City CA 90232, 
U.S.A.

(Delaware, United States Limited Liability Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 176331/01/2018



Trade Mark No. 293184 מספר סימן

Application Date 23/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337053 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound machines and sound machines incorporating 
light projection devices; media players incorporating 
radios, clocks and speakers; docking station for 
portable electronic devices and media players; 
apparatus for the reproduction of sound, namely, 
sound conditioners, white noise machines, noise 
cancellation machines, nature and environmental 
sound reproduction machines, soothing sound 
machines, and sound machines incorporating 
wireless technology; sound machines incorporating 
aroma therapy; headphones, earphones and earbuds 
featuring prerecorded binaural beats, nature, 
environmental, binaural and white noise sound; 
electronic device for monitoring, measuring, and 
uploading to the internet, or other connected 
electronic devices, information about sleep data, 
including hours slept and quality of sleep.

Class: 11 סוג: 11

Electronically heated and cooled mattress pads, 
humidifiers and air purifiers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 24/05/2016, No. 87047799 ארה"ב, 24/05/2016, מספר 87047799

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 176431/01/2018



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "SLEEP". separately, but in the 
combination of the mark.

The mark consists of the stylized wording 
"HoMEDiCS sleep solutions"; the wording 
"HoMEDiCS" appears above the wording "sleep 
solutions" and there is a long, horizontal line midway 
between the wording "HoMEDiCS" and "sleep 
solutions"; the letter "O" appears raised and in a 
smaller font size than the remaining letters in 
"HoMEDiCS" and there is short horizontal line under 
the letter "O".

 Owners

Name: FKA DISTRIBUTING CO., LLC

Address: 3000 Pontiac Trail, Commerce Township MI 
48390, U.S.A.

(Michigan, United States LTD LIABILITY COMPANY)

ט"ו שבט תשע"ח - 176531/01/2018



Trade Mark No. 293185 מספר סימן

Application Date 05/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337054 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, downloadable computer 
software, mobile device software for use in 
cybersecurity detection and prevention of malware, 
intrusions, and other cyber threats, for network 
defense and for monitoring, assessing and 
implementing improvements in the security of 
enterprise data, infrastructure, and networks; 
computer software, downloadable computer 
software, mobile device software for use in real-time 
threat assessment, detection, and updates, 
behavioral modeling, data analytics and proactive 
responses; computer software, downloadable 
computer software, mobile device software for use in 
cybersecurity consulting, assessments, and training.

Class: 41 סוג: 41

Cybersecurity training services.

Class: 42 סוג: 42

Providing non-downloadable computer programs for 
detection and prevention of malware, intrusions, and 
other cyber threats, for network defense and for 
monitoring, assessing and implementing 
improvements in the security of enterprise data, 
infrastructure, and networks, all in the field of 
cybersecurity.

ט"ו שבט תשע"ח - 176631/01/2018



Conditions/Disclaimers

The mark consists of four hexagons where three of 
the hexagons are connected by a dash and 
surrounding one stand alone hexagon.

 Owners

Name: IronNet Cybersecurity, Inc.

Address: 8135 Maple Lawn Boulevard, Suite 455, Fulton 
MD 20759, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 45 סוג: 45

Remote security monitoring services in the nature of 
providing real-time threat assessment, detection, and 
updates of unlawful activity, behavioral modelling of 
network systems for tracking network security 
threats, electronic data analytics, namely, analyzing 
data in computer databases for unlawful activity, and 
generating proactive incident responses in 
connection with all of the foregoing; providing 
cybersecurity consulting and threat assessments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/06/2016, No. 87059407 ארה"ב, 03/06/2016, מספר 87059407

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ו שבט תשע"ח - 176731/01/2018



Trade Mark No. 293186 מספר סימן

Application Date 25/11/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337068 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Russell James Shaw

Address: c/o Penningtons Manches LLP, London EC2V 
8AR, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, printed publications; manuals, 
instructional and teaching materials.

Class: 35 סוג: 35

Business advice; advisory, information and 
consultancy services relating to business 
management and organisation; advisory, information 
and consultancy services relating to the acquisition, 
sale and merger of businesses; business advisory, 
information and consultancy services relating to 
financial re-organisation, franchising, marketing and 
growth financing.

Class: 41 סוג: 41

Education; provision of training and mentoring 
services; instruction and coaching relating to 
management, investment and business development; 
educational services namely professional speaking 
relating to management, investment and business 
development; training and conducting workshops in 
business studies, business management and 
business investment; educational and instructional 
services relating to the development of businesses 
and organisations; conducting and arranging of 
seminars, conferences and workshops; publication of 
books and texts; information, advisory and 
consultancy services in relation to the foregoing 
services.

ט"ו שבט תשע"ח - 176831/01/2018



Trade Mark No. 293187 מספר סימן

Application Date 31/10/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337070 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gruppo Cimbali S.p.A.

Address: Via Manzoni, 17, I-20082 Binasco (MI), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric grinders and dosing grinders; electric ice 
crushing machines; electrically operated multi-
purpose appliances for professional use, including 
food processors; dishwashers for professional use; 
electric food mixers; power-operated coffee grinders.

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators; water softening units; electric coffee 
filters; percolators for coffee and cappuccino, electric; 
electric coffee machines; expresso coffee machines; 
cappuccino machines; automatic coffee percolators; 
ice machines; filters for automatic coffee percolators; 
water heaters for automatic coffee machines; steam 
generating apparatus; apparatus for steam 
generating for coffee machines; cappuccino makers 
for electric coffee machines; espresso machines for 
bars and for professional use.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 24/05/2016, No. 302016000052994 איטליה, 24/05/2016, מספר 302016000052994

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

ט"ו שבט תשע"ח - 176931/01/2018



Trade Mark No. 293188 מספר סימן

Application Date 16/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337082 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in the operation, 
management and reporting of telecommunications 
contact centers; computer software for providing 
telecommunications contact centers with cloud-based 
services and social media access in its operation, 
management and reporting.

Class: 42 סוג: 42

Non-downloadable software platform for contact 
center and customer interaction management, 
namely, a software platform that provides intelligent 
multichannel routing, distributing, queuing, auditing, 
real-time reporting, tracking, recording and storage of 
all customer interactions across every customer 
interaction channel, namely, voice, email, SMA, web 
chat, social media and text and that stores and 
manages customer data; providing cloud-based, 
online non-downloadable software for management 
of contact center platforms; providing on-line non-
downloadable software that allows users to utilize 
VOIP communication services, instant messaging 
communication services, and video communication 
services; providing on-line, non-downloadable 
software for communication via the internet; providing 
on-line, non-downloadable software for enabling 
subscribers to communicate via the internet; 
providing on-line non-downloadable software for live 
chat; providing on-line non-downloadable software 
for real-time customer support, customer service and 
customer engagement; providing on-line non-
downloadable software that allows customers to 
converse with a customer service representative in 
real time via live chats.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 21/06/2016, No. 87078211 ארה"ב, 21/06/2016, מספר 87078211

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו שבט תשע"ח - 177031/01/2018



 Owners

Name: Avaya Inc.

Address: 4655 Great America Parkway, Santa Clara CA 
95054, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו שבט תשע"ח - 177131/01/2018



Trade Mark No. 293196 מספר סימן

Application Date 26/01/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 0541432 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ACCOR

Address: 82 rue Henri Farman, F-92130 Issy Les 
Moulineaux, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Hotel services, restaurant services; hotels, motels, 
restaurants, cafeterias, tea rooms, steakhouses, 
bars, clubs; convalescent and rest homes; hotel room 
reservations for travelers; professional consultancy 
and drawing up of plans unrelated to business 
operations.

ט"ו שבט תשע"ח - 177231/01/2018



Trade Mark No. 293343 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337912 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shiseido Company, Limited

Address: 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps and detergents; cosmetics; perfumery; 
incense; 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)

Japan, 17/06/2016, No. 2016-66276 יפן, 17/06/2016, מספר 2016-66276

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 177331/01/2018



Trade Mark No. 293344 מספר סימן

Application Date 15/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1337913 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shiseido Company, Limited

Address: 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps and detergents; cosmetics; perfumery; 
incense; 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)

Japan, 29/06/2016, No. 2016-70398 יפן, 29/06/2016, מספר 2016-70398

Class: 3 סוג: 3

ט"ו שבט תשע"ח - 177431/01/2018



Trade Mark No. 293387 מספר סימן

Application Date 30/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1012920 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange and blue.

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: "A'" in orange in a rectangle with a white 
background and orange square.

 Owners

Name: Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A.

Address: Travessa de Santa Eufémia, 851, P-4485-060 
Canidelo, VCD, Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.
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עפיפי
Afifi

Trade Mark No. 293767 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, 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, אחזקה 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.             
                                                                    

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.                                             
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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: Yaakov Salomon, Lipshutz & Co., Advs.

Address: 7 Abba Hillel Silver Street, P.O.B. 3424, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל סילבר 7, ת.ד. 3424, רמת גן, 52522, 
ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 177731/01/2018



Trade Mark No. 293872 מספר סימן

Application Date 20/12/2016 תאריך הגשה

International Registration No. 1341497 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and green.

The trademark consists of the wording "THE 
GREENEST MILL IN THE BLUE WORLD" which is 
diagonally placed in three lines and in fancy block 
lowercase letters; the initial letters "T", "G", "M", "B" e 
"W" are in uppercase letters; the all wording is in blue 
colour except the portion "GREENEST" which is in 
green colour.

 Owners

Name: CANDIANI S.P.A.

Address: Via Arese, 85, I-20020 ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI), Italy

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; fabrics for clothing; denim textiles; bed 
covers and table covers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 15/12/2016, No. 302016000127056 איטליה, 15/12/2016, מספר 302016000127056

Class: 24 סוג: 24
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Trade Mark No. 294002 מספר סימן

Application Date 03/05/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED

Address: Room 1318-19, Hollywood Commercial Center,, 
610 Nathan Road,, Mongkok, Kowloon,, Hong Kong

Hong Kong Limited Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Power banks; batteries and battery chargers; battery 
cases; battery charge devices; battery jump starters; 
power supply for use with electronic devices, namely 
mobile phones, digital audio and video players, 
handheld computers, tablet computers, ebook 
readers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, and cameras; solar 
panels; network hubs; usb hubs; electrical sockets; 
electric plugs; power strips; electric switches; power 
switches; electric charging cables; data cables; audio 
cables; mobile phone cases; display screen 
protectors; car mounts; laptop stands; keyboards; 
keyboard cases; mouse; headphones; earbuds; 
speakers; wireless speakers; home theater systems; 
audio transmitter units; voice control devices; all 
included in Class 9. 

סוללות גיבוי; סוללות ומטעני לסוללות; נרתיק לסוללה; התקני 
הטענת סוללה; סטרטר להנעת סוללה; ספקי כוח לשימוש 

בהתקנים אלקטרוניים, דהיינו טלפונים ניידים, נגני אודיו ווידאו 
דיגיטליים, מחשבי כף יד, מחשבי לוח, קוראי ספרים 

אלקטרוניים, עוזרים דיגיטליים אישיים, ארגוניות אלקטרוניות, 
מחברות אלקטרוניות, ומצלמות; לוחות סולאריים; רכזות רשת; 
רכזות יו.אס.בי; שקעים חשמליים; פלאגים חשמליים; מפצלי 
חשמל; מתגי חשמל; מתגי כוח; כבלי הטענה חשמליים; כבלי 
נתונים; כבלי אודיו; נרתיקי טלפונים ניידים; מגני תצוגת מסך; 
תושבות לרכב; מעמדים למחשבים ניידים; מקלדות; נרתיקים 
למקלדות; עכבר; אוזניות; אוזניות זעירות; רמקולים; רמקולים 
אלחוטיים; מערכות קולנוע ביתי; יחידות משדר אודיו; התקני 
שליטה בקול; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
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WELOVE

Trade Mark No. 294158 מספר סימן

Application Date 07/05/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers; recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; data 
processing equipment, computers; computer 
software; downloadable mobile applications; 
downloadable computer software; computer 
hardware; computer games; media players; 
protective covers and cases for cell phones, laptops 
and portable media players; headphones; tablet 
computers; cellphones; eyewear, eyeglass frames, 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eye 
shades; loyalty cards, electronic gift cards.

נשאי נתונים מגנטיים; דיסקים להקלטה; דיסקים, די. וי. די. 
ומדיה דיגיטליים להקלטה אחרים; ציוד עיבוד נתונים, מחשבים; 
תוכנות מחשב; אפליקציות לניידים הניתנות להורדה; תוכנות 
מחשב ניתנות להורדה; חומרות מחשב; משחקי מחשב; נגני 
מדיה; מכסים מגנים ותיקים לטלפונים ניידים, מחשבים ניידים 

ונגני מדיה ניידים; אוזניות; מחשבי לוח; טלפונים ניידים; 
משקפיים, מסגרות משקפיים, משקפי ראייה, משקפי שמש, 
תיקי משקפיים, מגני עיניים; כרטיסי נאמנות, כרטיסי מתנה 

אלקטרוניים.                                                                    
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Class: 35 סוג: 35

Business services, namely, providing co-working 
facilities and 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; conducting 
and administering a program for members of a co-
working and co-living community that enables 
program participants to obtain access to a variety of 
goods, services and benefits offered within the 
community by affiliated providers exclusively as a 
benefit to those that are part of the membership 
program community; consumer survey services; 
consulting services in the field of human resources 
development, namely, for the promotion of employee 
retention, career growth, and increased productivity 
for employees and employers; career placement 
services; providing on-line employment information in 
the field of careers, job listings, job resources and 
resumes; job placement; personnel placement and 
recruitment; providing on-line employment placement 
services, namely, matching resumes and potential 
employers; providing career information; business 
networking services; advertising agency services; 
business management and organization consultancy; 
office functions, namely consultancy of personnel 
recruitment, providing mailroom services, printing 
center, receptionist services, office equipment, 
meeting rooms, and providing other office amenities, 
data processing services, photocopying services, 
appointment scheduling services, appointment 
reminder services, transcription of communications, 
typing, word processing, telephone answering for 
unavailable subscribers, secretarial services, office 
machines and equipment rentals, rental of 
photocopying machines; business information 
services; business development services; providing 
office support services; administering group 
purchasing programs and other discount programs; 
business information and research services; 
arranging and conducting special events, parties, 
camps, concerts, for business, advertising and 
promotional purposes; employment services; 
providing employment information; blogging services, 
namely, providing advertising services through blogs 
and on-line journals; providing, conducting and 
administering membership programs, membership 
club services, and customer loyalty programs; 
advisory services relating to business management 
and business operations; business advisory services, 
consultancy and information; business management 
and organization consultancy; retail store services; 
on-line retail store services; secretarial services.

שירותים עסקיים, דהיינו, אספקת מתקני עבודה שיתופית 
ואספקת מתקני עבודה שיתופית המצוידים בציוד משרדי; 

שירותי דגירה, דהיינו, אספקת שטח עבודה המכיל ציוד עסקי 
ונוחיות אחרות לחברות מתעוררות, סטארט אפ וקיימות; 

אספקת שטחי עבודה שיתופית, ארעית ומשותפת, משרדים, 
שטחי אירועים עסקיים, מתקני פגישות עסקיות וציוד משרדי; 
הפעלה עסקית של נדל"ן מסחרי, משרדים ושטחי משרדים, 
דהיינו, מקומות משרדים משותפים עם מתקני כנסים; הפעלה 
ויישום תוכנית לחברי קהילת עבודה שיתופית ומגורים שיתופיים 
אשר מאפשר למשתתפי התוכנית לרכוש גישה למבחר טובין, 

שירותים והטבות המוצעים בתוך הקהילה על ידי ספקים 
מסונפים באופן בלעדי כהטבה לאלו אשר הינם חלק לקהילת 
תוכנית החברות; שירותי סקר צרכנים; שירותי ייעוץ בתחום 
פיתוח משאבי אנוש, דהיינו, לקידום החזקת עובדים, צמיחת 
קריירה, ופוריות מורחבת לעובדים ומעסיקים; שירותי המצאת 
משרה; אספקת מידע תעסוקתי מקוון בתחום קריירות, לוח 

משרות, משאבי משרות וקורות חיים; המצאת משרות; המצאת 
כוח אדם וגיוס; אספקת שירותי המצאת משרה מקוונים, דהיינו, 

תיאום קורות חיים ומעסיקים פוטנציאליים; אספקת מידע 
קריירה; שירותי רישות עסקי;  שירותי סוכנות פרסום; ייעוץ 
בתחום ניהול וארגון עסקים; פעולות משרדיות, דהיינו, ייעוץ 
בתחום גיוס כוח אדם, אספקת שירותי מרכז הדפסה, שירותי 
פקידת קבלה, ציוד משרדי, חדרי ישיבות, שירותי משרד 

נוספים, ניהול נתונים, שירותי צילום, שירותי קביעת פגישות, 
שירותי תזכורות ביחס לפגישות, תמלול של תקשורת, הקלדה, 
עיבוד תמלילים, מנויי מענה לטלפונים לנמענים שאינם זמינים, 
השכרה של מכונות וציוד למשרד, השכרה של מכונות צילום; 
שירותי מידע עסקי; שירותי פיתוח עסקי; אספקת שירותי 
תמיכה משרדית; יישום תוכניות רכישה קבוצתית ותוכניות 
הנחה אחרות; שירותי מידע ומחקר עסקי; ארגון והפעלת 
אירועים מיוחדים, מסיבות, מחנות, קונצרטים, למטרות 
עסקיות, פרסום וקידום; שירותי תעסוקה; אספקת מידע 
תעסוקתי; שירותי בלוגינג, דהיינו, אספקת שירותי פרסום 
באמצעות בלוגים ויומנים מקוונים; אספקה, הפעלה ויישום 
תוכניות חברות, שירותי מועדון חברות, ותוכניות נאמנות 

לקוחות; שירותי ייעוץ הקשורים לניהול עסקי ופעולות עסקיות; 
שירותי ייעוץ עסקי, יעץ ומידע; ניהול עסקי וייעוץ ארגוני; שירותי 
חנויות קמעונאות; שירותי חנויות קמעונאות מקוונות; שירותי 

מזכירות.
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Class: 36 סוג: 36

Real estate services; 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; health insurance services; life insurance; 
advisory services in the field of employee benefits for 
group healthcare and business insurance offered to 
employees in addition to standard benefits such as 
medical, dental, life insurance including short term 
disability, long term disability, cancer insurance, 
accidental death and dismemberment; insurance; 
financial affairs; monetary affairs; rental of Co-
working offices and facilities; rental of conference 
rooms; incubation services, namely, rental of office 
space to freelancers, start-ups, existing businesses 
and non-profits; art brokerage; art appraisal; banking 
services; credit card, debit card and charge card 
services; financial transaction authorization and 
settlement services; electronic payment processing, 
authentication and verification services; advisory 
services in relation to the aforementioned services; 
providing grants; investment services; charitable 
fundraising services; charitable services, namely, 
granting funds to not-for-profit entities.

שירותי נדל"ן; שירותי נדל"ן, דהיינו, השכרת נכסי נדל"ן ודירות; 
ניהול דירות ובניינים; השכרת נדל"ן; השכרת שטח משרדי; 
השכרת נדל"ן; ליסינג או השכרת בניינים; השכרת שטח 

משרדי; שירותי ביטוח חיים; ביטוח חיים; שירותי ייעוץ בתחום 
הטבות לעובדים לביטוח רפואי וביטוח עסקי קבוצתיים המוצעים 
לעובדים בנוסף להטבות סטנדרטיות כגון ביטוח רפואי, דנטאלי, 
חיים הכוללים ביטוח נכות טווח קצר, נכות טווח ארוך, סרטן, 
מוות מקרי וביתור; ביטוח; עניינים כלכליים; עניינים כספיים; 

השכרת משרדי ומתקני עבודה שיתופית; השכרת חדרי כנסים; 
שירותי חממה עסקית, דהיינו, אספקת שטח משרדי 

לפרילנסרים, חברות מתעוררות, חברות סטארט אפ וחברות 
קיימות ועמותות ללא מטרות רווח; תיווך אמנות; הערכת 

אמנות; שירותי בנקאות; שירותי כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב 
וכרטיסי תשלומים; שירותי אישור והסדר עסקאות כלכליות; 
שירותי עיבוד, אימות ובירור תשלומים אלקטרוניים; שירותי 

ייעוץ בנוגע לשירותים האמורים לעיל; אספקת מענקים; שירותי 
השקעות; שירותי גיוס כספים נדבני; שירותים נדבניים, דהיינו, 

הענקת כספים לגופים ללא מטרות רווח.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 38 סוג: 38

Electronic mail services; providing 
telecommunications equipment.

שירותי דואר אלקטרוני; אספקת ציוד טלקומוניקציה.               
                        

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; organizing, conducting and 
arranging training, classes, seminars, workshops, 
conferences and exhibitions; publication of books, 
brochures, magazines, and newsletters; electronic 
publication of blogs, books, brochures, magazines, 
and newsletters; arranging, organizing, conducting 
and hosting social entertainment events and parties; 
organizing and conducting awards ceremonies; 
providing online publication of blogs and journals; 
health club services; providing fitness and exercise 
facilities; conducting fitness classes; libraries; 
conducting parties for the purpose of dating and 
social introduction for adults; movie theaters; 
providing facilities for entertainment purposes; 
providing media room facilities featuring audio-visual 
equipment; organizing community sporting and 
cultural events; bowling alley services; translation 
services; providing motivational and educational 
speakers; arranging of beauty contests; karaoke 
services; gambling services; providing a website 
featuring blogs and non-downloadable publications.

שירותי חינוך, דהיינו, עריכת סמינרים, סדנאות, הרצאות 
ושיעורים בתחום העסקים, מדיה, מדע, הנדסה, מתמטיקה, 
יזמות, תרבות פופולארית, אזרחות ומדיניות ציבורית, מתן 
לצדקה, פרסום, פסיכולוגיה, פעילות גופנית, פיתוח עסקי, 
ורישות חברתי; שירותי חינוך ובידור, דהיינו, אספקת מרצים 
בתחום החינוך והמוטיבציה; ארגון, הפעלה ותיאום הכשרות, 
שיעורים, סמינרים, סדנאות, כנסים ותערוכות; הוצאה לאור של 

ספרים, חוברות, עיתונים, ועלונים; פרסום אלקטרוני של 
בלוגים, ספרים, חוברות, עיתונים, ועלונים; תיאום, ארגון, 

הפעלה ואירוח אירועי בידור חברתי ומסיבות; ארגון והפעלת 
טקסי פרסים; אספקת פרסום מקוון של בלוגים ויומנים; שירותי 
מועדון בריאות; אספקת מתקני כושר והתעמלות; הפעלת 

שיעורי כושר; ספריות; הפעלת מסיבות למטרות דייטים והצגה 
חברתית למבוגרים; אולמות קולנוע; אספקת מתקנים למטרות 
בידור; אספקת מתקני חדרי מדיה המכילים ציוד אודיו-וידאו; 
ארגון אירועי ספורט ותרבות קהילתיים; שירותי אולמות 

באולינג; שירותי תרגום; אספקת נואמים הנעתיים וחינוכיים; 
ארגון תחרויות יופי; שירותי קראוקי; שירותי הימורים; אספקת 
אתר אינטרנט המכיל בלוגים ופרסומים בלתי ניתנים להורדה.
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Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; computer services, namely, creating an on-
line community for users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in business and social 
networking; creating and hosting of platforms for 
providing web-based on-line portals; computer 
services, namely, hosting on-line web facilities; 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; computer services, namely, on-site and 
remote management of IT systems; providing 
temporary use of non-downloadable software; 
software as a service (SAAS) services; providing a 
website in the field of computer software and 
information technology; information technology and 
software consulting; installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of web 
servers; server hosting; technical support services; 
technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems; 
architectural design; interior design services; design 
of specialty interior and exterior environment settings; 
graphic design services; industrial design services.

עיצוב ופיתוח חומרות ותוכנות מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, 
יצירת קהילה מקוונת למשתמשים להשתתף בדיונים, לקבל 
משוב מעמיתיהם, ליצור קהילות וירטואליות, ולעסוק ברישות 
עסקי וחברתי; יצירה ואירוח פלטפורמות לאספקת שערים 

מקוונים  מבוססי אינטרנט; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקני 
אינטרנט מקוונים; שירותי מחשב, דהיינו, שירותי ספק אירוח 
ענן; שירותי מחשב, דהיינו, ניהול במקום ומרחוק של מערכות 
טכנולוגיית מידע (איי. טי.); אספקת שימוש זמני בתוכנות בלתי 
ניתנות להורדה; שירותי תוכנה כשירות (אס. איי. איי. אס.); 

אספקת אתר אינטרנט בתחום תוכנות מחשב וטכנולוגיית מידע; 
ייעוץ טכנולוגית מידע ותוכנות; התקנה, עדכון ותחזוקת תוכנות 
מחשב; השכרת שרתי אינטרנט; אירוח שרתים; שירותי תמיכה 
טכנית; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, איתור תקלות של בעיות 
חומרות ותוכנות מחשב; עיצוב אדריכלי; שירותי עיצוב פנים; 

עיצוב סביבות פנים וחוץ ייחודיות; שירותי עיצוב גראפי; שירותי 
עיצוב תעשייתי                                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation reservations; rental of 
temporary accommodation; accommodation bureau 
services [hotels, boarding houses]; providing 
temporary housing accommodations; hotel services; 
online booking and reservation services for 
temporary lodging; providing conference, exhibition 
and meeting facilities; cafe, bar and restaurant 
services; coffee bar services; catering services; 
providing a website for customers to make restaurant 
reservations, place orders for delivery of food to 
residences and offices, and place catering orders for 
food and beverages; providing day care services; 
providing pet day care services; food preparation 
services featuring meals for delivery or pickup; 
providing information in the field of recipes and 
cooking; food and drink catering; providing 
community centers for social gatherings and 
meetings; booking and reservation services for 
temporary accommodation, hotels, restaurants, bars, 
catering services, and for placing orders for food 
delivery and pick up; rental of bed and bath linens; 
rental of table linens.

שירותי הזמנת אירוח זמני; השכרה של סידורי אירוח זמניים; 
שירותי משרד אירוח זמני  ]מלונות, אכסניות]; אספקת מגורים 
ארעיים; שירותי מלונות; שירותי תיאום וביצוע הזמנות לדיור 
ארעי; אספקת מתקני כנסים, תערוכות ופגישות; שירותי בתי 
קפה, פאבים ומסעדות; שירותי בר קפה; שירותי קייטרינג; 
אספקת אתר אינטרנט ללקוחות להזמין שולחן במסעדה, 
להזמין משלוחי מזון למגורים ולמשרדים, ולהזמין קייטרינג 

למזון ומשקאות; אספקת שירותי מעון יום; אספקת שירותי מעון 
יום לחיות מחמד; שירותי הכנת מזון המכילים ארוחות למשלוח 
או לאיסוף; אספקת מידע בתחום מתכונים ובישול; קייטרינג של 
מזון ומשקאות; אספקת מרכזים קהילתיים לאירועים חברתיים 
ומפגשים; שירותי תיאום וביצוע הזמנות לדיור ארעי, מלונות, 
מסעדות, פאבים, שירותי קייטרינג, ולהזמנת משלוח ואיסוף 
מזון; השכרת מצעים למיטה ולאמבטיה; השכרת מצעים 

לשולחן
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 44 סוג: 44

Medical, hygienic and beauty care services; Health 
care services, namely, wellness programs; Providing 
information in the fields of health and wellness; 
Providing a website featuring information regarding 
healthy living and lifestyle wellness; Promoting 
awareness of the benefits of making health, wellness 
and nutritional changes in daily living to enable 
businesses to increase productivity and lower health 
care costs; Nutrition counseling; Providing 
information in the field of nutrition; Wellness and 
health-related consulting services; Health spa 
services for health and wellness of the body and 
spirit offered at a health club facility; Hair salon 
services.

שירותי טיפול רפואי, היגייני ויופי; שירותי טיפול רפואי, דהיינו, 
תוכניות בריאות; אספקת מידע בתחומי בריאות וכושר;  

אספקת אתר אינטרנט המכיל מידע בנוגע לחיים בריאים וסגנון 
חיים בריא; קידום מודעות להטבות שיש בעשיית שינויים בחיי 
היומיום בבריאות, כושר ותזונה על מנת לאפשר לעסקים 
להגביר יצרנות ולהוריד מחירי טיפול רפואי; ייעוץ תזונתי; 

אספקת מידע בתחום תזונה; שירותי ייעוץ בריאותת ורפואה; 
שירותי ספא בריאותי לבריאות וכושר הגוף והרוח המוצעים 

במתקן מועדון בריאות; שירותי סלון שיער
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Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/01/2017, No. 87/301,010 ארה"ב, 13/01/2017, מספר 87/301,010

Class: 35 סוג: 35

Providing co-working facilities; 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; Conducting and administering a program for 
members of a co-working and co-living community 
that enables program participants to obtain access to 
a variety of goods, services and benefits offered 
within the community by affiliated providers 
exclusively as a benefit to those that are part of the 
membership program community; Transportation 
logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; Consumer survey 
services; Consulting services in the field of human 
resources development, namely, for the promotion of 
employee retention, career growth, and increased 
productivity for employees and employers; Career 
placement services; providing on-line employment 
information in the field of careers, job listings, job 
resources and resumes; job placement; personnel 
placement and recruitment; Providing on-line 
employment placement services, namely, matching 
resumes and potential employers; providing career 
information; business networking services.

אספקת מתקני עבודה שיתופית; אספקת מתקני עבודה 
שיתופית המצויידים בציוד משרדי; שירותי דגירה, דהיינו, 

אספקת שטח עבודה המכיל ציוד עסקי ונוחויות אחרות לחברות 
מתעוררות, סטארט אפ וקיימות; אספקת שטחי עבודה 

שיתופית, ארעית ומשותפת, משרדים, שטחי אירועים עסקיים, 
מתקני פגישות עסקיות וציוד משרדי; הפעלה עסקית של נדל"ן 
מסחרי, משרדים ושטחי משרדים, דהיינו, מקומות משרדים 
משותפים עם מתקני כנסים; הפעלה ויישום תוכנית לחברי 
קהילת עבודה שיתופית ומגורים שיתופיים אשר מאפשר 
למשתתפי התוכנית לרכוש גישה למבחר טובין, שירותים 

והטבות המוצעים בתוך הקהילה על ידי ספקים מסונפים באופן 
בלעדי כהטבה לאלו אשר הינם חלק לקהילת תוכנית החברות; 
שירותי לוגיסטיקת תעבורה, דהיינו, ארגון תעבורת טובין עבור 
אחרים; שירותי סקר צרכנים; שירותי ייעוץ בתחום פיתוח 

משאבי אנוש, דהיינו, לקידום החזקת עובדים, צמיחת קריירה, 
ופוריות מורחבת לעובדים ומעסיקים; שירותי המצאת משרה; 
אספקת מידע תעסוקתי מקוון בתחום קריירות, לוח משרות, 

משאבי משרות וקורות חיים; המצאת משרות; המצאת כוח אדם 
וגיוס; אספקת שירותי המצאת משרה מקוונים, דהיינו, תיאום 
קורות חיים ומעסיקים פוטנציאליים; אספקת מידע קריירה; 

שירותי רישות עסקי                                                           
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                          

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; Cafe, bar and restaurant services; coffee bar 
services; catering services; providing a website for 
customers to make restaurant reservations, place 
orders for delivery of food to residences and offices, 
and place catering orders for food and beverages; 
providing day care services; providing pet day care 
services; Food preparation services featuring meals 
for delivery or pick-up; providing information in the 
field of recipes and cooking.

אספקת אירוח ארעי; אספקת מגורים ארעיים; שירותי מלונות; 
שירותי תיאום וביצוע הזמנות לדיור ארעי; אספקת מתקני 

כנסים, תערוכות ופגישות; שירותי בתי קפה, פאבים ומסעדות; 
שירותי בר קפה; שירותי קייטרינג; אספקת אתר אינטרנט 

ללקוחות להזמין שולחן במסעדה, להזמין משלוחי מזון למגורים 
ולמשרדים, ולהזמין קייטרינג למזון ומשקאות; אספקת שירותי 
מעון יום; אספקת שירותי מעון יום לחיות מחמד; שירותי הכנת 
מזון המכילים ארוחות למשלוח או לאיסוף; אספקת מידע בתחום 
מתכונים ובישול                                                                 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

            

ט"ו שבט תשע"ח - 178431/01/2018



 Owners

Name: WeWork Companies Inc.

Address: 115 West 18th Street, New York, 10011, New 
York, New York 10011, 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

ט"ו שבט תשע"ח - 178531/01/2018



Trade Mark No. 294747 מספר סימן

Application Date 13/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1345601 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eau-de-toilette, deodorants for personal 
use and as perfumery; essential oils; oils for cosmetic 
purposes; soaps; cleansing milks; cosmetics; kits 
comprised of cosmetics; creams, lotions and 
cosmetic preparations for skin care; beauty masks; 
cosmetic preparations for slimming, for bathing and 
for skin tanning purposes; creams and lotions for 
face and body care purposes; make-up preparations, 
foundations, blushers, make-up powders; cosmetic 
pencils; make-up; nail varnish; lipsticks; hair lotions; 
shampoos; shaving products, namely, after-shave 
lotions; moisturizing after-shave creams; shaving 
soap.

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; sunglass frames; sunglass cases; 
eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass chains and 
cords; eyeglass cases; cases for mobile phones; 
carrying cases for mobile phones; laptop carrying 
cases; USB hardware; headphones; protective cases 
for tablet computers; protective covers for tablet 
computers; protective sleeves for tablet computers; 
camera bags.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely, bracelets, arm cuffs, bangles, rings, 
earrings, necklaces, brooches, pins, buckles for 
watchstraps, charms; fashion jewelry; watches; wrist 
watches; watch bands; watch straps; watch cases; 
watch boxes; key chains as jewelry not made of 
leather; key chains of leather.

Class: 18 סוג: 18

Handbags; knapsacks; back packs; rucksacks; tote 
bags; beach bags; carry-all bags; canvas shopping 
bags; textile shopping bags; satchels; clutch bags; 
shoulder bags; sling bags; bucket-shaped handbags; 
purses; cosmetic bags sold empty; change purses; 
wallets; leather pouches; business card cases; credit 
card cases; toiletry cases sold empty; diaper bags; 
duffel bags; messenger bags; crossbody bags; 
briefcases; traveling bags; garment bags for travel; 
umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Hats, scarves and gloves.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

ט"ו שבט תשע"ח - 178631/01/2018



 Owners

Name: Pipes & Shaw LLC

Address: Suite 303, 26 West 17th Street, New York NY 
10011, U.S.A.

(New York, United States Limited Liability Company)

U.S.A., 31/01/2017, No. 87319984 ארה"ב, 31/01/2017, מספר 87319984

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ו שבט תשע"ח - 178731/01/2018



Trade Mark No. 295486 מספר סימן

Application Date 24/02/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1349778 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skechers U.S.A., Inc. II

Address: 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach 
CA 90266, U.S.A.

(Virginia, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; and apparel, namely, short-sleeved and 
long-sleeved tops, bottoms, shirts, sports jerseys, 
sports bras, bralettes, tank tops with shelf bras, tops, 
shelf bras, shell tops, halter tops, tube tops, body 
suits, bandeau tops, off-the-shoulder tops, short-
sleeved and long-sleeved T-shirts, tunics, pullovers, 
hooded tops, sweaters, cardigans, jackets, vests, 
coats, sweatshirts with zips, sweatshirts without zips, 
blouses, shorts, running shorts, trouser shorts, chino 
shorts, board shorts, capri trousers, cropped 
trousers, leggings, sweatpants, trousers, pants, 
skirts, skorts, jump suits, unitards, dresses, jumpers, 
underwear, lingerie, swimwear, swimsuits, 
beachwear, bathing suit cover-ups, singlets, tank 
tops, polo shirts, button down shirts, henley tops, 
mock neck pullovers with zips, mock neck pullovers 
without zips, briefs, caps, hats, visors, baseball caps, 
golf hats, beanies, headbands, wristbands, scarves, 
ties, gloves, socks, belts.

ט"ו שבט תשע"ח - 178831/01/2018



Trade Mark No. 296084 מספר סימן

Application Date 06/07/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Liat Hatuka שם: ליאת חתוכה

Address: Yagnes 12, Petach Tikva 4937812  יגנס 12 , פתח
Petah Tiqwa, 4937812, Israel ,תקוו

כתובת : יגנס 12, פתח תקוה, 4937812, ישראל

Name: M.K.B FOOD 1995 LTD שם: מ.ק.ב מזון 1995 בע"מ

Address: Yagnes 12, Petah Tiqwa, 4937812, Israel כתובת : יגנס 12, פתח תקוה, 4937812, 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: 30 סוג: 30

Jelly cakes, jelly cakes dressing, jelly dessert, 
sweetened colored gelatin, sweetened gelatin, 
sweetened flavor gelatin, flavors; all included in class 
30.

עוגות ג'לי, ציפוי לעוגות מג'לי, קינוח ג'לי, ג'לטין ממתוק, ג'לטין 
צבעוני ממותק ג'לטין ממותק בטעמים, תמציות טעם; הנכללים 

כולם בסיווג 30.                                             

ט"ו שבט תשע"ח - 178931/01/2018



Trade Mark No. 296305 מספר סימן

Application Date 12/07/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ARI - PHANTOM TECHNOLOGIES LTD. שם: ארי - פנטום טכנולוגיות בע"מ

Address: 68 AMAL ST., Petah Tiqwa, Israel כתובת : עמל 68, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Goldzweig, ADV.

Address: 26 MEDINAT HAYEHUDIM  ST., Herzliyya 
Pituah, Israel

שם: משה גולדצויג עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 26, הרצליה פיתוח, 4676626, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic equipment, namely, Jamming equipment 
covering 1MHz to 20 GHz, cellular jammers, RF 
jammers against RCIED and intelligence surveillance 
systems radars for air, maritime and land application. 
LNA & power amplifiers covering 1MHz to 20GHz 
computer software to support and to manage our line 
of products above mentioned; all included in class 9.

ציוד אלקטרוני, דהיינו ציוד לחסימת תחום תדרים נרחב (החל 
מ - 1 מה"צ ועד 20 גה"צ), חוסמים סלולאריים, חוסמי תדרי 
רדיו כנגד הפעלת מטענים ו- מערכות מודיעין מתקדמות. 

רדארים אוויריים, יבשתיים וימיים,  מגברי רעש נמוך ומגברי כח 
 בתדרים 1 מה"צ ועד 20 גה"צ. תוכנות לניהול ובקרה של 

הציוד הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 179031/01/2018



Zorvec Encantia

Trade Mark No. 296921 מספר סימן

Application Date 02/08/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. I. du Pont de Nemours and Company 

Address: Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
Wilmington, 19805, Delaware, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Fungicides; all included in class 5. קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.     

ט"ו שבט תשע"ח - 179131/01/2018



Trade Mark No. 297294 מספר סימן

Application Date 14/08/2017 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: black and white, also the colors of blue navy, 
red and gray.

הסימן מוגבל לצבעים שחור ולבן הנראים בסימן. כמו גם כחול 
כהה, אדום ואפור

Ownersבעלים

Name: loay Hydre שם: לואי חידרי

Address: P.O.B. 3564, Sakhnin, 3081000, Israel כתובת : ת.ד. 3564, סח'נין, 3081000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: saher Mshael

Address: 42 Jabbour st., P.O.B. 1022, Shefar'am, 
2020014, -, Israel

שם:  סאהר משיעל, עו"ד

כתובת : ג'בור יוסף ג'בור 42, ת.ד. 1022, שפרעם, 2020014, 
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.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 179231/01/2018



Trade Mark No. 297727 מספר סימן

Application Date 28/04/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1338540 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software application for mobile phones, tablets and 
computers to enable users to access an online 
website selling clothing and fashion accessories.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; coats; jackets (clothing); pants; trousers; 
vests; sweaters; shirts; nightwear; underwear; 
swimwear; swimming caps; camisoles; jerseys; 
knitwear, namely, sweaters, vests, cardigans; skirts; 
T-shirts; parkas; Japanese traditional clothing, 
namely, kimonos, pleated skirts for formal kimonos 
(hakama), short overcoat for kimono (haori); sleep 
masks; aprons; socks and stockings; shawls; 
scarves; gloves and mittens; neckties; bandanas; 
mufflers; ear muffs; hoods; nightcaps; headgear for 
wear, namely, hats, caps; garters; sock suspenders; 
suspenders; waistbands; belts for clothing; footwear; 
shoes and boots; slippers; sandals; Japanese style 
wooden clogs (geta); Japanese style sandals (zori); 
masquerade costumes; clothes for sports, namely, 
gym shorts, sweat shirts; boots for sports; anoraks; 
wristbands; gymnastic shoes; golf shoes.

Class: 35 סוג: 35

Advertising on the Internet for others; advertising and 
publicity services; organization and management of 
customer loyalty programs, namely, promoting the 
goods and services of others by means of the 
issuance of loyalty coupons; marketing research on 
public estimation of retail stores; providing 
information on sales relating to fashion accessories, 
sunglasses, eyewear, key rings, personal ornaments, 
hair ornaments, hair bands, watches, clothing, 
headgear and shoes; retail services for sunglasses, 
eyewear, key rings, personal ornaments, hair 
ornaments, hair bands, watches, clothing, headgear 
and shoes; on-line retail services for sunglasses, 
eyewear, key rings, personal ornaments, hair 
ornaments, hair bands, watches, clothing, headgear 
and shoes; import and export agency; auctioneering; 
procurement of contracts for the purchase and sale 
of goods; agency services for mail order processing; 
arranging of contracts for others for the buying and 
selling of goods via the Internet.

ט"ו שבט תשע"ח - 179331/01/2018



 Owners

Name: START TODAY CO., LTD.

Address: 2-6-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-Shi, 261-7116 
Chiba, Japan

(Japan 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

ט"ו שבט תשע"ח - 179431/01/2018



Trade Mark No. 298191 מספר סימן

Application Date 11/09/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Initiating and managing of buildings projects, namely, 
real estate marketing, real estate sales management, 
administrative services relating to referrals for 
general building contractors.

שירותי יזום וניהול פרוייקטים בבניה, דהיינו, שיווק נדל"ן, ניהול 
מכירות נדל"ן, שירותים מנהליים הקשורים להתקשרות עם 

קבלנים.                                                                         
                                                              

Class: 36 סוג: 36

Initiating and managing of buildings projects, namely, 
purchase of real estate for project, sale of real estate, 
management of real estate.

שירותי יזום וניהול פרויקטים בבניה, דהיינו, שירותי רכישת 
נדל"ן לפרויקט, מכירה של נדל"ן, ניהול נדל"ן.                         

                                                        

Class: 37 סוג: 37

Building and renovating of buildings. בנייה ושיפוץ מבנים.                                     

ט"ו שבט תשע"ח - 179531/01/2018



Ownersבעלים

Name: Be'Hochma Bonim Ola,Ltd שם: בחכמה בונים עולם בע"מ

Address: Ezra4 St., rehovot, Israel כתובת : עזרא 4, רחובות, ישראל

חברה פרטית

Name: Adv. Levy Lior Grossman שם: עו"ד לוי ליאור גרוסמן

Address: 4th Ezra st., Rehovot, Israel כתובת : עזרא 4, רחובות, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Grosman Adv.

Address: Ezra 4 St., Rehovot, Israel

שם: עו"ד ליאור גרוסמן 

כתובת : עזרא 4, רחובות, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 179631/01/2018



Trade Mark No. 298647 מספר סימן

Application Date 11/08/2017 תאריך הגשה

International Registration No. 1366689 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. I. du Pont de Nemours and Company

Address: Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
Wilmington DE 19805, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Fungicides.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 04/08/2017, No. 705928 שוויץ, 04/08/2017, מספר 705928

Class: 5 סוג: 5

ט"ו שבט תשע"ח - 179731/01/2018



סונקס
sonex

Trade Mark No. 298739 מספר סימן

Application Date 01/10/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Itay Meir שם: איתי מאיר

Address: 5 Hanna Senesh St., Kyriat Tivon, Israel כתובת : רח' חנה סנש 5, קריית טבעון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acoustic isolation materials; vibration  isolation pads; 
acoustical celling; acoustical hoods; sealing materials 
for buildings; acoustic fabric for sound isolation; 
polyurethane  sheets for sound sealing and isolation 
in building; acoustical partitions for sound isolation; 
vibration isolation sheets for machinery; sound 
sealing and isolation sheets under the floor; all 
included in class 17.

חומרי בידוד אקוסטי; פדים בולמי זעזועים; תקרות אקוסטיות; 
תאים אקוסטיים לבידוד רעש; חומרי אטימת רעש לבניינים; 
בדים לאיטום רעש; יריעות פוליאוריטן המשמשות לאיטום 
ובידוד בניינים; מחיצות אקוסטיות למטרות איטום רעשים; 

יריעות בולמי זעזועים למכונות; הנכללים כולם בסוג 17.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ו שבט תשע"ח - 179831/01/2018



SYNCHRONVERTER 

Trade Mark No. 298793 מספר סימן

Application Date 04/10/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SYNVERTEC שם: סינברטק

Address: 6 Galgalei HaPlada, Herzliyya, 4672206, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 6, הרצליה, 4672206, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Salomon, Lipshutz & Co., Advs.

Address: 7 Abba Hillel Silver Street, P.O.B. 3424, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: יעקב סלומון, ליפשיץ ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל סילבר 7, ת.ד. 3424, רמת גן, 52522, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for enhancement, utilization and 
stabilization of electricity provided by renewable 
energy sources in traditional and micro-smart grid 
topologies.

התקן להגברה, תיעול וייצוב חשמל המסופק ממקורות אנרגיה 
מתחדשת באמצעות טופולוגיות מסורתיות ורשתות-חכמות של 
חשמל                                                                             

                    

Class: 42 סוג: 42

Providing non-downloadable computer program, 
namely, non-downloadable computer program for 
stabilization of renewable energy source grids; 
design and development of computer program for 
stabilization of renewable energy source grids; 
technological planning and consulting services in the 
field of renewable energy resources

הספקת תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה, דהיינו, תוכנות 
מחשב עבור ייצוב רשתות של מקורות אנרגיה מתחדשת; עיצוב 
ופיתוח של תוכנות מחשב לייצוב רשתות של מקורות אנרגיה 

מתחדשת; שירותי תכנון וייעוץ טכנולוגי בתחום מקורות אנרגיה 
מתחדשת                                                                       
                                                                                    

                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 179931/01/2018



SIMILAC

Trade Mark No. 299008 מספר סימן

Application Date 18/10/2017 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: 29 סוג: 29

Powdered milk preparations; milk and milk products. תכשירי אבקת חלב, חלב ומוצרי חלב.                                 
      

ט"ו שבט תשע"ח - 180031/01/2018



מיקס טרייד
Mixtrade

Trade Mark No. 299212 מספר סימן

Application Date 24/10/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi sabag שם: אבי סבג

Address: Tavor3, Mevasseret Ziyyon, 90805, Israel כתובת : תבור 3, מבשרת ציון, 90805, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing ,advertising and sales services via the 
internet and retail and wholesale services of  
products in the field of, electricity and electronics, 
computers, office supplies, home and garden, leisure 
and sports, mother and baby, care and beauty, 
health, car and motorcycle, cosmetics and spa, 
tourism, photo, to the kitchen, communication, toys, 
fashion; business management namely, operation of 
a chain of stores, administration of consumer loyalty 
programs; all included in class 35.

שירותי שיווק, פרסום ומכירה באמצעות האינטרנט  ושירותי 
קמעונאות וסיטונאות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים,  
מוצרים למשרד, לבית,  לגינה, לפנאי, לספורט, לאם ולתינוק, 
לטיפוח וליופי, לבריאות, לרכב ולאופנוע, לקוסמטיקה, לספא, 
לתיירות, לצילום, למטבח, לתקשורת, לצעצועים ולאופנה. ניהול 

עסקים, דהיינו, ניהול והפעלת רשת חנויות, ניהול מועדוני 
לקוחות; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 180131/01/2018



Trade Mark No. 299214 מספר סימן

Application Date 16/10/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meir Weiss שם: מאיר וייס

Address: P.O.B. 290, Bnei Brak, 51100, Israel כתובת : ת.ד. 290, בני ברק, 51100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Socks, stocking, knitted underwear, underwear, 
shirts, pants, trousers.

גרביים, גרביונים, תחתונים סרוגים, הלבשה תחתונה, חולצות 
ומכנסיים.               

ט"ו שבט תשע"ח - 180231/01/2018



GYM SHARK

Trade Mark No. 300256 מספר סימן

Application Date 20/11/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gymshark Limited 

Address: Unit 1 Brooklands, Moons Moat Drive, Redditch, 
Worcestershire, B98 9DW, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear;  headgear; bodybuilding  clothing; 
fitness clothing; gym clothing; T-shirts; vests; tank 
tops; hoodies;  jumpers; sweatshirts; lifting fitness 
and gym accessory clothing, namely,  bodybuilding  
and weightlifting  clothing straps; shorts; trousers; 
leggings; tracksuits;  tracksuit bottoms; jogger 
bottoms; wristbands  and wrist straps; sweatbands;  
headbands;  underwear; socks; gloves; base layer 
clothing; compression  wear clothing; hats, caps, 
beanie hats; shoes, trainers, track shoes, boots. 

הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; ביגוד לפיתוח גוף; ביגוד כושר; 
ביגוד התעמלות; חולצות טי; אפודות; גופיות; קפוצ'ונים; 
טרנינגים; חולצות מיזע; אביזרי ביגוד להתעמלות , לכושר 
ולהרמת משקולות, דהיינו, רצועות לבוש לפיתוח גוף והרמת 

משקולות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; חותלות; אימוניות; חלקים 
תחתונים של אימוניות; חלקים תחתונים של בגדי ריצה; סרטים 
לפרק כף היד ורצועות לפרק כף היד; סרטי מיזע; סרטי ראש; 
תחתונים; גרביים; כפפות; דברי לבוש שכבת בסיס; ביגוד לחץ; 
כובעים, כובעי מצחייה, כובעי ביני; נעליים, חליפות אימון, נעלי 

טראק, מגפיים.             

ט"ו שבט תשע"ח - 180331/01/2018



Trade Mark No. 300319 מספר סימן

Application Date 21/11/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL GROUNDNUTS PRODUCTION AND 
MARKETING BOARD

שם: המועצה לייצור ושיווק של אגוזי אדמה

Address: 3 Netivot St., Herzelia, Israel כתובת : רח' נתיבות 3, הרצליה, ישראל

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 31 סוג: 31

Fresh peanuts; unprocessed peanuts; peanuts in 
shell; crop seeds; plants.

בוטנים טריים; בוטנים שאינם מעובדים; בוטנים בקליפה; זרעים 
לגידול; שתילים.   

ט"ו שבט תשע"ח - 180431/01/2018



Trade Mark No. 300334 מספר סימן

Application Date 21/11/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MANOS NIHOL KVOZOT REHICHA שם: מנוס ניהול קבוצות רכישה

Address: diskin 26, JERUSALEM, 9644025, Israel כתובת : דיסקין 28, ירושלים, ירושלים, 9644025, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 37 סוג: 37

Construction of buildings and buildings. Construction 
supervision services for real estate projects, repairs 
and renovations, reinforcement of buildings and 
condensation in construction according to the 
National Master Plan (TAMA 38); execution of 
contractors for projects in the field of construction 
and infrastructure in real estate, supervision and 
execution of contractors of projects in the field of 
urban renewal, and consultation in all the fields listed 
above; all included in class 37.

הקמת מבנים ובניינים, שירותי פיקוח בנייה עבור מיזמי נדל"ן, 
תיקונים ושיפוצים; חיזוק מבנים ועיבוי בינוי על פי תוכנית מתאר 
ארצית (תמ"א 38 ); ביצוע קבלני של פרוייקטים בתחום הבנייה 
ותשתיות בנדל"ן; פיקוח וביצוע קבלני של פרוייקטים בתחום 
ההתחדשות העירונית; ייעוץ בכל התחומים המפורטים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 180531/01/2018



Trade Mark No. 300528 מספר סימן

Application Date 28/11/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street, Industrial Area, Natanya, 
4237796, Israel

כתובת : רחוב הקדר 16, אזור התעשיה, נתניה, 4237796, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman, Law Offices

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 5268102, Israel

שם: רוברט פישמן, משרד עורכי דין

כתובת : בית גיבור ספורט, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 
5268102, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

 non-medicated soaps; perfumery, essential oils, 
non-medicated cosmetics, non-medicated hair 
lotions; all included in class 3.

סבונים שאינם רפואיים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי 
קוסמטיקה שאינם רפואיים, תרחיצים לשיער שאינם רפואיים; 

הנכללים כולם בסוג 3.       

ט"ו שבט תשע"ח - 180631/01/2018



Trade Mark No. 300713 מספר סימן

Application Date 05/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.K.YOR LTD שם: א.כ.יור בע"מ

Address: 28 Ytzhak Rabin Street, Kiryat Ono, 5551033, 
Israel

כתובת : רח' רבין יצחק 28, קרית אונו, 5551033, ישראל

Name: OMITE M. Y LTD שם: אומית מ.י בע"מ

Address: 6 Haganim Road St., Kyriat Ono, 5552118, 
Israel

כתובת : רח' דרך הגנים 6, קרית אונו, 5552118, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: 5A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971009, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : הברזל 5א' קומה 2, רמת החייל, תל אביב, 6971009, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools; namely table cutlery; food carving knives; 
can openers; peelers; blade sharpening instruments.

כלי עבודה; כלומר, סכו"ם; סכינים לחיתוך אוכל; פותחני 
קופסאות; קולפנים; מכשירי חידוד להב.                               

        

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils and household utensils; namely 
Cooking pots of all kinds; frying pans, including deep 
pans and wok pans; cauldrons; finjans; mixing bowls 
made of plastic; mixing bowls made of metal; 
containers for food storage; glasses; ceramic cups; 
porcelain cups; Bone-China cups; jars; sheet pans 
made of metal; sheet pans made of glass; sheet 
pans made of silicon; sieves; graters for kitchen use;  
plates and serveware made of glass; plates and 
serveware made of ceramics; plates and serveware 
made of porcelain; plates and serveware made of 
Bone-China; cooking utensils; kitchen utensils, 
including spatulas, ladles, turners.

כלי בית וכלי מטבח; כלומר, סירים מכל הסוגים; מחבתות, 
לרבות מחבתות עמוקות ומחבתות וווק; קלחות; פינג'אנים; 
קערות ערבוב עשויות מפלסטיק; קערות ערבוב עשויות 

ממתכת; מיכלים לאחסון מזון; כוסות זכוכית; כוסות קרמיקה; 
כוסות פורצלן; כוסות בון-צ'יינה; צנצנות; תבניות אפייה עשויות 
ממתכת; תבניות אפייה עשויות מזכוכית; תבניות אפייה עשויות 

מסיליקון; מסננות; פומפיות לשימוש במטבח; צלחות וכלי 
הגשה עשויים מזכוכית; צלחות וכלי הגשה עשויים מקרמיקה; 
צלחות וכלי הגשה עשויים מפורצלן; צלחות וכלי הגשה עשויים 
מבון-צ'יינה; כלי בישול; כלי מטבח, לרבות תרוודים, מצקות, 

הופכנים.                                                                         
                                                                                    

                    

ט"ו שבט תשע"ח - 180731/01/2018



rlive

Trade Mark No. 300741 מספר סימן

Application Date 06/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Noam halabi שם: נועם חלבי

Address: Be'er Sheva, Israel כתובת : רנה קסן 20, באר שבע, 8483962, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehud Chaushu

Address: Kefar Sava, Israel

שם: אהוד צ'אושו

כתובת : משעול גיל 7/77, כפר סבא, 4428156, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Streaming of music and audio content, data transfer, 
information and multimedia content via the Internet 
and providing access to websites on the Internet or 
any other communications network

הזרמה של מוזיקה ותכני אודיו, העברת מידע, נתונים ותכני 
מולטימדיה דרך האינטרנט והספקת גישה לאתרים באינטרנט 
ולכל רשתות תקשורת אחרות                                             
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Providing non-downloadable digital music, radio and 
television entertainment, entertainment information, 
and electronic publications via the Internet

אספקת מוזיקה דיגיטלית [שאינה בת הורדה], בידור ברדיו 
ובטלוויזיה, מידע על בידור ופרסומים אלקטרוניים, דרך 

האינטרנט                                                                       
      

ט"ו שבט תשע"ח - 180831/01/2018



Trade Mark No. 301158 מספר סימן

Application Date 17/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.A.B AL-DIWAAN MARKITING & EXPORT 
LTD

שם: מ.ע.ב. אלדיואן למסחר בע"מ

Address: ZALAFA, P.O.B. 82, Ma'ale Iron, Israel כתובת : זלפה, ת.ד. 82, מעלה עירון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Oshri, ADV.

Address: 126 Yigeal Alom, TEL AVIV - YAFO, Israel

שם: רונן אושרי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון  126, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Hookah charcoal; Hookah coals. פחמים לנרגילה, גחלים לנרגילה.   

ט"ו שבט תשע"ח - 180931/01/2018



Trade Mark No. 301214 מספר סימן

Application Date 19/12/2017 תאריך הגשה

 Owners

Name: RAXI

Address: 1 Southeast 3rd Avenue Suite1410 Miami, FL 
33131,, Miami, FL 33131, U.S.A.

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא ושות', משרד עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software or mobile applications for 
Operating on- line trading platform;     

תוכנה ו/או אפליקציה עבור יישומים ניידים הניתנת להורדה 
לצורך הפעלת פלטפורמה למסחר מקוון;

Class: 35 סוג: 35

Operating on- line trading platform services namely, 
compilation of advertising Information featuring the 
goods and services of other on-line vendors; 
advertising services for  goods and services; 
providing an on-line advertising guide featuring  a 
search tool of the goods and services of others; 
Provision and rental of advertising space; all included 
in class 35

שירותי הפעלת פלטפורמה למסחר מקוון קרי, איסוף של מידע 
פרסומי הכולל את הסחורות והשירותים של ספקים מקוונים 
אחרים; שירותי פרסום מוצרים ושירותים; אספקת מדריך 
פרסום מקוון המאפשר חיפוש של הסחורות והשירותים של 

אחרים; אספקת והשכרת שטחי פרסום;
הנכללים כולם בסוג 35;

                                                                                     
                                                                                    

                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 181031/01/2018



CERVILUBE

Trade Mark No. 301223 מספר סימן

Application Date 19/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sion Biotext Medical Ltd. שם: שיאון ביוטקסט מדיקל בע"מ

Address: 3 Eshel Street, P.O.B. 109, Sederot, 8701002, 
Israel

כתובת : האשל 3, ת.ד. 109, שדרות, 8701002, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Segal, Adv.

Address: Tsarfati House, 91 Hertzel Street, Rishon 
LeZion, 7526201, Israel

שם: דן סגל, עו"ד

כתובת : בית צרפתי, רח' הרצל 91, ראשון לציון, 7526201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Lubricating jelly for medical purposes. ג'ל סיכה לשימוש רפואי.                                   

ט"ו שבט תשע"ח - 181131/01/2018



אויו
OYO

Trade Mark No. 301234 מספר סימן

Application Date 20/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OYO JDI LTD שם: אויו ג'י די אי בע"מ

Address: Glboa 4 St., Gan Yavne, 7080000, Israel כתובת : רח' גלבוע 4, גן יבנה, 7080000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren-Klein, Law Office

Address: Hamigdal 6, P.O.B. 172, Beit Yizhak, 42920, 
Israel

שם: אורן - קליין, משרד עורכי דין

כתובת : המגדל 6, ת.ד. 172, בית יצחק, 42920, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Grips, stands, and mounts for handheld electronic 
devices, namely, smartphones, tablets, cameras, 
audio players and video players, loudspeakers, 
Bluetooth devices and cell phones, 
Intercommunication apparatus, telephone apparatus, 
telephone receivers and transmitters and parts 
thereof and accessories therefor, cases and covers 
for mobile phones.

תופסנים, מעמדים ומתלים להתקנים אלקטרוניים נישאים, קרי, 
סמארטפונים, טאבלטים, מצלמות, נגני שמע ונגני וידאו, 

רמקולים, מכשירי בלוטוס ופלאפונים, התקנים לקשרי פנים, 
התקני טלפון, קולטי ומשדרי טלפון וחלקיהם ואבזריהם, מגנים 

לפלאפון, נרתיקים וכיסויים עבור טלפונים ניידים.

                                                                                     
                                                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 181231/01/2018



Trade Mark No. 301269 מספר סימן

Application Date 21/12/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and products made of such 
materials, printed matters, stationery, craft materials, 
packing materials; all included in class 16.

נייר, קרטון ומוצרים העשויים מחומרים אלו, דבי דפוס, כלי 
כתיבה, חומרי יצירה, חומרי אריזה; הנכללים כולם בסוג 16.     

                                                                  

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; containers not of 
metal for storage or transport; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; מכלים שאינם ממתכת 
לאחסון והובלה; הנכללים כולם בסוג 20.                               

                      

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils, articles and 
containers, glassware, porcelain, plastic, pads, 
sponges and cleaning wipes, washing and scrubbing 
for multipurpose cleaning uses, hair brushes and 
combs; all included in class 21.

 

כלים, פריטים ומיכלים לבית ולמטבח, כלי זכוכית, חרסינה, 
פלסטיק, כריות, ספוגים ומטליות לניקוי, שטיפה וקרצוף 

ולשימוש רב תכליתי לצורכי ניקיון, מברשות ומסרקי שיער; 
הנכללים כולם בסוג 21.                                                     

                                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing and headgear; all included in class 25. דברי הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.       

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.                   

Class: 35 סוג: 35

Selling services and management, operating chain 
stores for selling toys, games, craft accessories, pop 
and decorative products, fashion accessories, 
stationery, household and kitchen utensils, gifts and 
clothing; all included in class 35.

שירותי מכירה וניהול והפעלת רשת חנויות לממכר צעצועים, 
משחקים, אביזרי יצירה, מוצרי פופ ונוי, אביזרי אופנה, כלי 

כתיבה, כלי בית ומטבח, מתנות ודברי הלבשה; הנכללים כולם 
בסוג 35.

                                                                                     
                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 181331/01/2018



Ownersבעלים

Name: MAX MANAGEMENT ISRAEL LTD שם: מקס הנהלה ישראל בע"מ

Address: 72 Jaffa St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' יפו 72, ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Eisner Bel

Address: Tel Aviv - Yafo, Israel

שם: שרון אייזנר בל

כתובת : הברזל 38, תל אביב-יפו, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 181431/01/2018



Trade Mark No. 301434 מספר סימן

Application Date 26/12/2017 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

ice cream, ice cream products, sorbet, ice milk, 
vegan ice cream, soya ice cream, sugar free ice 
cream, ice cream confection, ice cream cakes, frozen 
yogurt, soft yogurt ice cream. ice cream desserts, 
cakes and cookies, ice cream on a stick, wafel, 
novelties and other frozen products, toppinf 
confection , syrups; substances and mixtures for 
making all aforesaid goods; all included in class 30.

גלידה, מוצרי גלידה, גלידת סורבה, גלידת שמנת, גלידה 
טבעונית, גלידת סויה, גלידה ללא סוכר, דברי מתיקה מגלידה, 
עוגות גלידה, יוגורט קפוא, גלידת יוגורט רכה, קינוחי גלידה, 
עוגות ועוגיות, גלידה על מקל, ופל, מוצרים קפואים חדשניים 
אחרים, סירופים, ציפוי דברי מתיקה, החומרים והתערובות 

לעשיית כל הטובין הנזכרים לעיל הנכללים כולם בסוג 30.         
                                                                                    

                                                    

Class: 35 סוג: 35

Retail services for ice cream; wholesale services for 
ice cream; online retail store services featuring ice 
cream; online wholesale store services featuring ice 
cream; retail services relating to ice cream; retail 
store services featuring ice cream; wholesale 
services relating to ice cream; wholesale store 
services featuring ice cream; on-line retail store 
services featuring ice cream; on-line wholesale store 
services featuring ice cream;all included in class 35.

שירותים סיטונאיים עבור גלידה; שירותים קמעונאיים עבור 
גלידה; שירותים של חנות סיטונאית לממכר גלידה; שירותים 
של חנות סיטונאית מקוונת לממכר גלידה; שירותים של חנות 
קמעונאית לממכר גלידה; שירותים של חנות קמעונאית מקוונת 
לממכר גלידה; הנכללים כולם בסוג 35.                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 181531/01/2018



Ownersבעלים

Name: avrech sahar ltd שם: אברך סחר בע"מ

Address: hatidhar 17, P.O.B. 4107, Ra'annana, 4366519, 
Israel

כתובת : התדהר 17, ת.ד. 4107, רעננה, 4366519, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: moran fattal

Address: hatidhar 17, P.O.B. 4107, Ra'annana, 4366519, 
Israel

שם: מורן פטאל

כתובת : התדהר 17, ת.ד. 4107, רעננה, 4366519, ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 181631/01/2018



Trade Mark No. 301438 מספר סימן

Application Date 26/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sami Zen שם: סאמי זין

Address: Ras El- Amud, P.O.B. 15655, Jerusalem, 
97917, Israel

כתובת : ראס אל עמוד, ת.ד. 15655, ירושלים, 97917, ישראל

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: 3 סוג: 3

Day cream; eye cream; moisturizer; acne cream; 
acne soap; face lift cream (calogen); cosmetic cream 
for the treatment of melasma; essential oils; body 
lotion for cosmetic treatment; eye cream for cosmetic 
purposes; cosmetic products; all included in class 3.

קרם יום; קרם לעיניים; קרם לחות; קרם לאקנה; סבון לאקנה; 
קרם למתיחת הפנים (קלוגן); קרם קוסמטי לטיפול במילזמה; 
שמנים אתריים; קרם לגוף לטיפול קוסמטי; קרם לעיניים 

למטרות קוסמטיות; תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסיווג 
                                                                                 .3

        

ט"ו שבט תשע"ח - 181731/01/2018



THE GREEN BACKPACKERS

Trade Mark No. 301439 מספר סימן

Application Date 26/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LIMON GROUP LTD שם: לימון גרופ בע"מ

Address: 16/1 Nahal Sirpad Street, Mizpe Ramon, 
8060000, Israel

כתובת : נחל סרפד 16/1, מצפה רמון, 8060000, 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

Hotel accommodation services; providing temporary 
accommodation; providing information about 
temporary accommodation via the Internet; travel 
agency services for booking temporary 
accommodation; hostel services; hostels; hotel 
services; hotel information services; all included in 
class 43.

שירותי דיור בבית מלון; הספקת מגורים זמניים; מתן מידע על 
שירותי מגורים זמניים דרך האינטרנט; שירותי סוכנות נסיעות 
להזמנת דיור זמני; שירותי אכסניות; אכסניות; שירותי בתי 

מלון; שירותי מידע אודות מלונות; הנכללים כולם בסוג 43.       
                                                                                    

                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 181831/01/2018



הדר לוד

Trade Mark No. 301466 מספר סימן

Application Date 28/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Taxi Hadar Lod Ltd שם: מוניות הדר לוד בע"מ 

Address: 55 HaGdud HaIvri St., Tel Aviv - Yafo, 6605714, 
Israel

כתובת : הגדוד העברי 55, תל אביב-יפו, 6605714, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaffa Dagan, Adv.

Address: 9 HaTsfira Street, Holon, 5832046, Israel

שם: יפה דגן עו"ד

כתובת : רח' הצפירה 9, חולון, 5832046, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Taxi services; Taxi transport; Arrangement of taxi 
transport; Providing taxi booking services via mobile 
applications; travel arrangement; all included in class 
39.

שירותי מוניות; תחבורה במונית; ארגון תחבורה במונית; מתן 
שירותי הזמנת מוניות באמצעות יישומים ניידים; ארגון נסיעות; 
הנכללים כולם בסוג 39.                                                     

        

ט"ו שבט תשע"ח - 181931/01/2018



Trade Mark No. 301569 מספר סימן

Application Date 31/12/2017 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEVIOT-NATURE OF GALILEE LTD. שם: נביעות-טבע הגליל בע"מ

Address: Hagilboa St., corner of Hayarden St., Airport 
City, Lod, 71000, Israel

כתובת : רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, קרית שדה התעופה, לוד, 
71000, 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: 11 סוג: 11

Water instruments, apparatus and devices; all 
included in class 11.

מכשירים, התקנים ומתקנים למים; הנכללים כולם בסוג 11.     
                            

Class: 32 סוג: 32

 Mineral water, sparkling water and non-alcoholic 
drinks all included in class 32.

 מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                               

Class: 39 סוג: 39

Distribution and provision of water; all included in 
class 39.

הפצה והספקה של מים; הנכללים כולם בסוג 39.                   
                          

ט"ו שבט תשע"ח - 182031/01/2018



Trade Mark No. 301608 מספר סימן

Application Date 01/01/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Flavoured Tahini; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; oils and 
fats for food; 

טחינה בטעמים; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; 
ריבות, מרקחות; שמנים ושומנים לאוכל.
                                                 

Class: 30 סוג: 30

Pastries and confectionery; sesame seeds 
[seasoning]; flavoured Halva.

דברי מאפה וממתקים; זרעי שומשום [תיבול]; חלווה בטעמים.   
                                

ט"ו שבט תשע"ח - 182131/01/2018



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gold letters on a black background

הסימן מוגבל לצבעים כיתוב מוזהב על רקע שחור הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: Harel Aharon שם: הראל אהרון

Address: Modi'in, Israel כתובת : מודיעין, ישראל

Name: Abraham Nahman Shay שם: אברהם נחמן שי

Address: Arbat hamenem 6, Giv'at Ze'ev, Israel כתובת : ארבעת המינים 6, גבעת זאב, ישראל

Name: R.S. ROYAL SESAME INTERNATIONAL LTD שם: אר.אס רויאל ססמי אינטרנשיונל בע"מ

Address: Arbat hamenem 6, Giv'at Ze'ev, Israel כתובת : ארבעת המינים 6, גבעת זאב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ovadia Gabbay, Adv.

Address: 18 Ha'histadrout Street, P.O.B. 2786, 
Jerusalem, 94581, Israel

שם: עובדיה גבאי, עו"ד

כתובת : רחוב ההסתדרות 18, ת.ד. 2786, ירושלים, 94581, 
ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 182231/01/2018



Trade Mark No. 301621 מספר סימן

Application Date 02/01/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red and Black

הסימן מוגבל לצבעים אדום ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: tal sodak שם: טל סודק

Address: Even Yehuda, Israel כתובת : אבן יהודה, 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: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings; all included in class 44.

שירותים רפואיים; טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; 
הנכללים כולם בסוג 44.                 

ט"ו שבט תשע"ח - 182331/01/2018



אלגמיש
elgamish

Trade Mark No. 301634 מספר סימן

Application Date 03/01/2018 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management and stores 
(including online web businesses, websites, cellular 
applications and online web stores) for selling, trade, 
import, export, distributing, marketing and advertising 
of different kinds of equipment, systems, apparatus, 
machines, installations, dishes, pans and devices for 
heating, steam generating, cooking, baking,  food 
preservation, freezing, frying, cooling, food 
processing, display and ventilating;  Advertising, 
business management and stores (including online 
web businesses, websites, cellular applications and 
online web stores) for selling, trade, import, export, 
distributing, marketing and advertising of different 
kinds of equipment, systems, apparatus, machines, 
installations, dishes, pans and devices for the 
kitchen, catering, dining services, restaurants, coffee 
shops, bakery shops and additional businesses 
which provide food and beverages;
selling, commerce, import, export, distributing, 
marketing and advertising of an additional related 
and complementary goods and/or services to the 
abovementioned; wholesale and retail supply and 
sale of different kinds of equipment, systems, 
apparatus, machines, installations, dishes, pans and 
devices;  wholesale and retail businesses 
management and stores; merchandising, operating, 
franchising, wholesale and retail of businesses and 
stores (including online web businesses, websites, 
cellular applications and online web stores) which 
sell, trade, manufacture, market or advertise the 
abovementioned goods and/or services; All included 
in class 35.

פרסומות, ניהול עסקים וחנויות (ולרבות עסקים מקוונים, אתרי 
אינטרנט, אפליקציות סלולריות וחנויות מקוונות ברשת 

האינטרנט) לממכר, סחר, יבוא, יצוא, הפצה, שיווק ופרסום של 
ציוד, מערכות, התקנים, מכונות, מתקנים, כלים, מחבתות 
ומכשירים מסוגים שונים לחימום, להפקת אדים, לבישול, 

לאפייה, לשימור מזון, להקפאה, לטיגון, לקירור, לעיבוד מזון, 
לתצוגה ולאוורר;  פרסומות, ניהול עסקים וחנויות (ולרבות 

עסקים מקוונים, אתרי אינטרנט, אפליקציות סלולריות וחנויות 
מקוונות ברשת האינטרנט) לממכר, סחר, יבוא, יצוא, הפצה, 
שיווק ופרסום של ציוד, מערכות, התקנים, מכונות, מתקנים, 
כלים, מחבתות ומכשירים מסוגים שונים למטבח, לקייטרינג, 

לשירותי הסעדה, למסעדות, לבתי קפה, לקונדיטוריות ולעסקים 
נוספים המספקים מזון ומשקה;  ממכר, סחר, יבוא, יצוא, 

הפצה, שיווק, ופרסום של מוצרים ו/או שירותים נוספים נלווים 
ומשלימים לאמורים לעיל; אספקה, הפצה, ומכירה סיטונאית 

וקמעונאית של ציוד, מערכות, התקנים, מכונות, מתקנים, כלים, 
מחבתות ומכשירים מסוגים שונים; ניהול עסקים וחנויות 

סיטונאיות וקימעונאיות; מסחור, תפעול, זכיינות, סיטונאות 
וקמעונאות של עסקים וחנויות (ולרבות עסקים מקוונים, אתרי 

אינטרנט, אפליקציות סלולריות וחנויות מקוונות ברשת 
האינטרנט) אשר מוכרים, סוחרים, מייצרים, משווקים או 

מפרסמים את הסחורות ו/או את השירותים המפורטים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of different kinds of 
equipment, systems, apparatus, machines, 
installations, dishes, pans and devices for heating, 
steam generating, cooking, baking, food 
preservation, frying, cooling , food processing, 
freezing, display and ventilating; Repair and 
maintenance of different kinds of equipment, 
systems, apparatus, machines, installations, dishes, 
pans and devices for the kitchen, catering, dining 
services, restaurants, coffee shops, bakery shops 
and additional businesses which provide food and 
beverages; repair and maintenance of spare parts, 
parts and additional accessories of the 
aforementioned goods or in connection therewith; All 
included in class 37; 

תיקון ותחזוקה של ציוד, מערכות, התקנים, מכונות, מתקנים, 
כלים, מחבתות ומכשירים מסוגים שונים לחימום, להפקת אדים, 
לבישול, לאפייה, לשימור מזון, לטיגון, לקירור, לעיבוד מזון, 
להקפאה, לתצוגה ולאוורר; תיקון ותחזוקה של ציוד, מערכות, 
התקנים, מכונות, מתקנים, כלים, מחבתות ומכשירים מסוגים 
שונים למטבח, לקייטרינג, לשירותי הסעדה, למסעדות, לבתי 
קפה, לקונדיטוריות ולעסקים נוספים המספקים מזון ומשקה;  
תיקון ותחזוקה של חלקי חילוף, חלקים ואביזרים נוספים של 
הסחורות המאוזכרות דלעיל או בקשר אליהם; הנכללים כולם 

בסוג 37; 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 182431/01/2018



Ownersבעלים

Name: ELGAMISH REFRIGERAYION LTD שם: אלגמיש קירור בע"מ

Address: 36 Beit Eshel St, Yafo, Israel כתובת : בית אשל 36, יפו, ישראל

חברה פרטית

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

ט"ו שבט תשע"ח - 182531/01/2018



JOLI360

Trade Mark No. 301639 מספר סימן

Application Date 04/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: E. S. I NOVEL LTD שם: אי. אס. אי נובל בע"מ 

Address: Herzliyya Pituah, Israel כתובת : שדרות אבא אבן 12, הרצליה פיתוח, ישראל

חברה פרטית

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: 3 סוג: 3

Cosmetics and cosmetic preparations; Non 
medicated skin care preparations, namely, cremes, 
soaps, oils, lotions, gels, toners, cleaners and peels; 
cosmetic kits; all included in class 3.           

מוצרי קוסמטיקה ותכשירים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים לא 
רפואיים לטיפול בעור, שהם, קרמים, סבונים, שמנים, 

תחליבים, ג'לים, תכשירי הבהרה, תכשירי ניקוי ופילינג;  ערכות 
קוסמטיות; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 10 סוג: 10

Hand held electrical device for personal use for 
cosmetic purpose, facial rejuvenation, toning and 
skin care; all included in class 10.

מכשיר חשמלי ידני לשימוש אישי למטרות קוסמטיות, 
התחדשות, הבהרה וטיפול בעור; הנכללים כולם בסוג 10.       

                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 182631/01/2018



Trade Mark No. 301851 מספר סימן

Application Date 08/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHENHAV BUSINESS DEVELOPMENT LTD שם: שנהב פיתוח עסקי בע"מ

Address: Shevet Levi 3, Ashdod, 7767603, Israel כתובת : שבט לוי 3, אשדוד, 7767603, 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: 31 סוג: 31

Foodstuffs and beverages for animals; all included in 
class 31.

מוצרי מזון ושתייה לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.           
              

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring equipment and 
accessories for animals; wholesale services relating 
to equipment and accessories for animals; on-line 
retail store services featuring equipment and 
accessories for animals; all included in class 35.

שירותים של חנות קמעונאית לממכר ציוד ואביזרים עבור בעלי 
חיים ; שירותים סיטונאיים הקשורים לציוד ואביזרים לבעלי חיים 
; שירותים של חנות קמעונאית מקוונת לממכר ציוד ואביזרים 
עבור בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 35.                             

                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 182731/01/2018



FOLLOW

Trade Mark No. 301852 מספר סימן

Application Date 08/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eliran Israel שם: אלירן ישראל

Address: P.O.B. 48515, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : ת.ד. 48518, תל אביב-יפו, 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

Management and operation of stores and fashion 
store chain; importing, retail and wholesale 
marketing; retail store services and online internet 
retail store services; all in the field of wearing apparel 
and related accessories, Clothing, footwear, shoes, 
headgear, bags, purses, watches, jewelry,  jewelry 
pins, hair accessories, sunglasses, fragrances, 
cosmetics and personal care products; organization, 
management and operation of a customer's member 
club; office functions; all included in class 35.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות אופנה; ייבוא, שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; שירותים של חנויות קמעונאיות ושל חנויות 
אינטרנט מקוונות; כל אלו ביחס למוצרי הלבשה ואביזרים 

נלווים, הנעלה, כיסויי ראש, תיקים, ארנקים, שעונים, תכשיטים, 
תכשיטי סיכות, אביזרי שיער, משקפי שמש, בשמים, מוצרי 
קוסמטיקה ומוצרי טיפוח לגוף; ניהול והפעלה של מועדון 

לקוחות; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ו שבט תשע"ח - 182831/01/2018



NOVAFIT

Trade Mark No. 301876 מספר סימן

Application Date 10/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: Weizman Scientific Park, P.O.B. 266, Rehovot, 
7610201, Israel

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד. 266, רחובות, 7610201, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitoring, measurement and inspection equipment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing, and computer programs for use 
therewith.

ציוד ומערכות לניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור 
מוליכים למחצה, ותוכנות מחשב לשימוש עמם.                       
                                                                                    

        

ט"ו שבט תשע"ח - 182931/01/2018



Trade Mark No. 301887 מספר סימן

Application Date 10/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ohev Zion Ltd שם: אוהב ציון בע"מ

Address: industrial zone Har-Tov A 37/38, Beit-Shemesh, 
99000, Israel

כתובת : אזור התעשיה הר-טוב א' 37/38, בית שמש, 99000, 
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: 16 סוג: 16

Office equipment (except furniture) and stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists’ materials; paintbrushes; Notebooks, writing-
pads, paper for printers, note-pads, diaries; wrapping 
paper; pens, color pens, markers, pencils, drawing 
painters, indian ink, erasers, pencil sharpeners; all 
included in Class 16.

ציוד משרדי (למעט רהיטים) וצרכי כתיבה; דבקים לנייר או 
לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים; מחברות, בלוקים 
לכתיבה, דפים למדפסות, דפדפות, יומנים; ניירות עטיפה; 
עטים, עטים צבעוניים, עטי סימון, עפרונות, טושים וצבעים 

לכתיבה, מחקים, מחדדים; כולם נכללים בסוג 16.                   
                                                                                    

                                                        

ט"ו שבט תשע"ח - 183031/01/2018



דרמה לוטנה
DERMA LOTANA

Trade Mark No. 301892 מספר סימן

Application Date 10/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Anna Lotan Ltd שם: אנה לוטן בע"מ

Address: Hailan 10 St., P.O.B. 166, Or Akiva, 3065101, 
Israel

כתובת : האילן 10, ת.ד. 166, אור עקיבא, 3065101, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; 
Cosmetics products for babies, namely, cosmetics; 
face and body creams; body lotions, beauty lotions, 
lotions for cosmetic purposes, sun care lotions, skin 
lotions, age retardant lotions, facial lotions and sun 
tan lotions; face and body cleaning preparation; 
soaps; gels for cosmetic purposes, skin moisturizing 
gels, after-sun gels, age retardant gels, beauty gels; 
facial beauty masks, skin moisturizer masks, 
cosmetic masks and skin masks; sunscreen 
products, namely, sunscreen preparations; polishing, 
scouring and abrasive preparations; all included in 
class 3.

תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים שאינם רפואיים; משחות שיניים 
שאינן רפואיות; תכשירי קוסמטיקה הכוללים: תכשירי הגנה 
משמש, תכשירים לתינוקות, מסיכות, תכשירי לחות, ג'לים 

בשמים, שמנים אתריים; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ט"ו שבט תשע"ח - 183131/01/2018



Z.D.V.O

Trade Mark No. 301907 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zahal Disabled Veterans Organization שם: ארגון נכי צה"ל

Address: 49, Shmuel Barcay St., Afeka, Tel Aviv, 61392, 
Israel

כתובת : שמואל ברקאי 49, אפקה, תל אביב, 61392, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tamar Heimowitz Richter, Adv.

Address: 22, Mitzpe St., P.O.B. 2603, Shoham, 6085000, 
Israel

שם: תמר חיימוביץ ריכטר עו"ד

כתובת : מצפה 22, ת.ד. 2603, שוהם, 6085000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing loans and scholarships to Zahal Disabled 
Veterans who meet the criteria, included in class 36

מתן הלוואות ומלגות לנכי צה"ל העומדים בקריטריונים, 
הנכללים בסיווג 36                                                           

              

Class: 41 סוג: 41

Sports activities (professional and non-professional), 
culture and entertainment activities for Zahal 
Disabled Veterans and their families, included in 
class 41

פעילות ספורט (מקצועי ולא מקצועי), תרבות ובידור לנכי צה"ל 
ובני משפחותיהם, הנכללים בסיווג 41                                   
                                                                                    

                      

Class: 44 סוג: 44

Hydrotherapy treatments, Physiotherapy and 
Paramedical treatments for Zahal Disabled Veterans 
included in class 44

טיפולי הידרותרפיה, פיזיותרפיה וטיפולים פרא רפואיים לנכי 
צה"ל, הנכללים בסיווג 44                                                   

                    

Class: 45 סוג: 45

Consultation, assistance and guidance for Zahal 
Disabled Veterans to realize their individual rights 
under the Invalids Law, included in class 45

ייעוץ, סיוע והכוונה לנכי צה"ל למימוש זכויות הפרט על פי חוק 
הנכים, הנכללים בסיווג 45                                                  

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 183231/01/2018



Z.D.V.F

Trade Mark No. 301908 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zahal Disabled Veterans Fund שם: קרן נכי צה"ל

Address: 49, Shmuel Barcay, Afeka, Tel Aviv, 61392, 
Israel

כתובת : שמואל ברקאי 49, אפקה, תל אביב, 61392, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tamar Heimowitz Richter, Adv.

Address: 22, Mitzpe St., P.O.B. 2603, Shoham, 6085000, 
Israel

שם: תמר חיימוביץ ריכטר עו"ד

כתובת : מצפה 22, ת.ד. 2603, שוהם, 6085000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing loans and scholarships to Zahal Disabled 
Veterans who meet the criteria, included in class 36

מתן הלוואות ומלגות לנכי צה"ל העומדים בקריטריונים, 
הנכללים בסיווג 36                                                           

              

Class: 41 סוג: 41

Sports activities (professional and non-professional), 
culture and entertainment activities for Zahal 
Disabled Veterans and their families, included in 
class 41

פעילות ספורט (מקצועי ולא מקצועי), תרבות ובידור לנכי צה"ל 
ובני משפחותיהם, הנכללים בסיווג 41                                   
                                                                                    

                      

Class: 45 סוג: 45

Consultation, assistance and guidance for Zahal 
Disabled Veterans to realize their individual rights 
under the Invalids Law, included in class 45

ייעוץ, סיוע והכוונה לנכי צה"ל למימוש זכויות הפרט על פי חוק 
הנכים, הנכללים בסיווג 45                                                  

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 183331/01/2018



בית הלוחם
BEIT HALOCHEM

Trade Mark No. 301909 מספר סימן

Application Date 11/01/2018 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 002087021 האיחוד האירופי מספר: 002087021

Dated 11/06/2003 (Section 16) מיום 11/06/2003 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 2699415 ארה"ב מספר: 2699415

Dated 25/03/2003 (Section 16) מיום 25/03/2003 (סעיף 16) 

Canada No. TMA574830 TMA574830 :קנדה מספר

Dated 30/01/2003 (Section 16) מיום 30/01/2003 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: Zahal Disabled Veterans Organization שם: ארגון נכי צה"ל

Address: 49, Shmuel Barcay St., Afeka, Tel Aviv, 61392, 
Israel

כתובת : שמואל ברקאי 49, אפקה, תל אביב, 61392, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tamar Heimowitz Richter, Adv.

Address: 22, Mitzpe St., P.O.B. 2603, Shoham, 6085000, 
Israel

שם: תמר חיימוביץ ריכטר עו"ד

כתובת : מצפה 22, ת.ד. 2603, שוהם, 6085000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing loans and scholarships to Zahal Disabled 
Veterans who meet the criteria, included in class 36

מתן הלוואות ומלגות לנכי צה"ל העומדים בקריטריונים, 
הנכללים בסיווג 36                                                           

              

Class: 41 סוג: 41

Sports activities (professional and non-professional), 
culture and entertainment activities for Zahal 
Disabled Veterans and their families, included in 
class 41

פעילות ספורט (מקצועי ולא מקצועי), תרבות ובידור לנכי צה"ל 
ובני משפחותיהם, הנכללים בסיווג 41                                   
                                                                                    

                      

Class: 44 סוג: 44

Hydrotherapy treatments, Physiotherapy and 
Paramedical treatments for Zahal Disabled Veterans 
included in class 44

טיפולי הידרותרפיה, פיזיותרפיה וטיפולים פרא רפואיים לנכי 
צה"ל, הנכללים בסיווג 44                                                   

                    

Class: 45 סוג: 45

Consultation, assistance and guidance for Zahal 
Disabled Veterans to realize their individual rights 
under the Invalids Law, included in class 45

ייעוץ, סיוע והכוונה לנכי צה"ל למימוש זכויות הפרט על פי חוק 
הנכים, הנכללים בסיווג 45                                                  

                                                                            

ט"ו שבט תשע"ח - 183431/01/2018



Trade Mark No. 302007 מספר סימן

Application Date 14/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: sinsir Ltd. שם: סינסיר בע"מ

Address: Yakenton 7, Massu'ot Yizhaq, Israel כתובת : יקינתון 7, משואות יצחק, 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: 45 סוג: 45

Computer dating services; Internet based social 
networking, introduction and dating services; online 
social networking services; all included in class 45 

שירותי שידוכים ממוחשבים; רשת חברתית מקוונת המבוססת 
על האינטרנט, הכרויות, ושירותי היכרויות; שירותי רשת 

חברתית מקוונת; הנכללים כולם בסוג 45.                             
  

ט"ו שבט תשע"ח - 183531/01/2018



Trade Mark No. 302016 מספר סימן

Application Date 15/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ExecuTech Software Solutions Ltd. שם: אקזקיוטק פתרונות תוכנה בע"מ

Address: Ben Gurion 11 st., Bnei Brak, 51260, Israel כתובת : בן גוריון 11, בני ברק, 51260, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in automating, facilitating 
the delivery of services and IT management; 
Computer software for business management to 
manage any type of business process, functional 
work-flow and information needed for companies to 
manage business in the office and out of office (in the 
field);  Computer programs and applications for 
mobile devices,  tablets, telephones and desktop 
computers; designed for data collection from the field 
and transfer it to the main office, in real time and in 
full integration with company's ERP for companies 
who operate field workers such
as field agents, salesmen, technicians, inspectors, 
drivers, distributors, transporters, inspectors, delivery 
personnel, surveyors and
other remote field workers; all included in class 9.

תוכנת מחשב שנועדה לבצע אוטומטיזציה, יעול אספקת 
שירותים וניהול טכנולוגיות מידע; תוכנה לניהול עסקים שנועדה 

לנהל את כל סוגי התהליכים העסקיים, זרימת המידע 
הפונקציונאלית והנתונים הנדרשים לחברות  לשם ניהול העסק 

מתוך המשרד ומחוצה לו (מן השטח) ; תוכנות מחשב 
ואפליקציות למכשירים ניידים, טאבלטים, טלפונים ומחשבים 
אישיים;  המיועדות לאיסוף נתונים מהשטח, ושידורם למשרד 
הראשי בזמן אמיתי ותוך אינטגרציה מלאה לתוכנה הארגונית 
של החברה, עבור חברות  המפעילות אנשי שטח, כגון: סוכני 
שטח, אנשי מכירות, טכנאים, בקרים, נהגים, מפיצים, מובילים, 

מפקחים, שליחים, סוקרים ועובדי שטח מרוחקים 
אחרים;הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Services for computer software design, consulting, 
development, programming, maintenance and 
hosting for or by using devices such  computers,  
multiple types of wireless mobile devices, tablets and 
multiple computer platforms; Software as a service 
(SAAS) services, application and computer service 
provider, namely, managing, designing, developing, 
hosting and maintaining applications, software, and 
web sites of others, mobile information access, and 
remote data management to control and manage IT 
system; all included in class 42.

מתן שירותי עיצוב תוכנת מחשב, יעוץ, פיתוח, תכנות, תחזוקה 
ואחסון לצורך או על ידי שימוש בה באמצעות מתקנים כגון 
מחשבים, ריבוי סוגי מכשירים סלולאריים, טאבלטים וריבוי 
פלטפורמות מחשב;  מתן שירותי תוכנה כשירות ואספקת 
שירותי תוכנה ומחשוב, דהיינו ניהול, תכנון, פיתוח, אירוח 

ותחזוקת אפליקציות, תוכנה  ואתרי אינטרנט של אחרים, גישה 
למידע סלולארי וניהול מרחוק לצורך ניהול ובקרה של  מערכות 

טכנולוגיית מידע; הנכללים כולם בסוג 42.   
                                                                                     
                                                                                    

                                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 183631/01/2018



Trade Mark No. 302030 מספר סימן

Application Date 15/01/2018 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning systems, including air conditioners, 
parts, accessories and fittings for the aforesaid 
goods; all included in Class 11

מערכות מיזוג אויר, הכוללים מזגנים, חלקים, אביזרים ורכיבים 
למוצרים האמורים; הנכללים כולם בסוג 11                           

                                                      

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services of air 
conditioning systems, including air conditioners; all 
included in Class 37;

שירותי תחזוקה, תיקונים והתקנה של מערכות מיזוג אויר, 
הכוללים מזגנים; הנכללים כולם בסוג 37                               

                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 183731/01/2018



Trade Mark No. 302038 מספר סימן

Application Date 16/01/2018 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: pink green and beige

הסימן מוגבל לצבעים ורוד ירוק ובז' הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: RON GINDI שם: רון גינדי

Address: 7047/2, Elat, 88000, Israel כתובת : 7047/2, אילת, 88000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ohad

Address: Jabutinsky 7, Ramat Gan, 5252007, Israel

שם: אוהד אלגרסי

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

ט"ו שבט תשע"ח - 183831/01/2018



BITS OF GOLD 

Trade Mark No. 302043 מספר סימן

Application Date 16/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bits of Gold LTD שם: ביטס אוף גולד בע"מ

Address: 15 Sheinkin street, Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : שנקין 15, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cabilly&Co.,Ip and E-Commerce Law

Address: 89 Medinat Hayehudim St., P.O.B. 4026, 
Herzliya, 4673306, Business Park Building E 9th Floor, 
Israel

שם: קבילי אנד קו

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה, 4673306, 
פארק תעשייתי בניין  אי קומה 9, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Currency trading in the nature of buying and selling 
digital currency, namely, bitcoin, ether and other 
cryptocurrency; Currency exchange services; Virtual 
currency exchange; Currency trading; Currency 
transfer services; Electronic transmissions of virtual 
currency; Financial exchange services; Financial 
services, namely, providing a virtual currency for use 
by members of an on-line community via a global 
computer network; Financial services, namely, 
providing services for the exchange of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest 
rate products, and equities via the internet and 
intranet systems; On-line real-time currency trading; 
Financial services, namely, providing secure 
purchase, sale, or transfer of digital cryptocurrency or 
the exchange of value;  Secure peer-to-peer financial 
transactions using an electronic financial platform 
connected to a global computer network; peer-to-
peer virtual currency exchange services; financial 
services, namely, electronic transfer of virtual 
currency via electronic wallets; all included in class 
36.

סחר מטבע, דהיינו קנייה ומכירה של מטבע דיגיטלי, כלומר 
ביטקוין, איתריום ומטבעות קריפטוגרפים אחרים; שירותי 

המרת מטבע; המרת מטבע וירטואלי; מסחר במטבע; שירותי 
העברת מטבע; העברות אלקטרוניות של מטבע וירטואלי; 

שירותי המרת כספים; שירותים פיננסיים, דהיינו אספקת מטבע 
וירטואלי לשימוש על ידי חברי קהילה מקוונת באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית; שירותים פיננסיים, דהיינו אספקת שירותים 
לחילופי מטבע חוץ, סחורות, נגזרים פיננסיים, מוצרי ריבית 

ומניות באמצעות האינטרנט ומערכות אינטראנט; מסחר מטבע 
מקוון בזמן אמת; שירותים פיננסיים, דהיינו אספקה, רכישה, 
מכירה או העברה מאובטחת של מטבע קריפטוגרפי דיגיטלי או 
המרת ערך; עסקאות פיננסיות מאובטחות ברשת עמית לעמית, 
באמצעות פלטפורמה פיננסית אלקטרונית המחוברת לרשת 
מחשבים גלובלית; שירותי המרת מטבע וירטואלי ברשת עמית 
לעמית; שירותים פיננסיים, דהיינו העברה אלקטרונית של 

מטבע וירטואלי באמצעות ארנקים אלקטרוניים; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ו שבט תשע"ח - 183931/01/2018



Trade Mark No. 302046 מספר סימן

Application Date 17/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sports Association American football in Israel שם: העמותה לקידום ספורט הפוטבול האמריקאי בישראל 
(ע"ר) 

Address: 1 Aluf David Shealtiel St., Jerusalem, 91044, 
Israel

כתובת : רח'אלוף דוד שאלתיאל 1, ירושלים, 91044, ישראל

עמותה רשומה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

providing of training; sporting and cultural activities; 
all included in class 41.

מתן שירותי אימון;פעילויות ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 
                                           .41

ט"ו שבט תשע"ח - 184031/01/2018



Trade Mark No. 302047 מספר סימן

Application Date 17/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sports Association American football in Israel שם: העמותה לקידום ספורט הפוטבול האמריקאי בישראל 
(ע"ר) 

Address: 1 Aluf David Shealtiel St., Jerusalem, 91044, 
Israel

כתובת : רח'אלוף דוד שאלתיאל 1, ירושלים, 91044, ישראל

עמותה רשומה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education;  sporting activities; all included in class 
41.

חינוך; פעילות ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.                       
          

ט"ו שבט תשע"ח - 184131/01/2018



Trade Mark No. 302049 מספר סימן

Application Date 17/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRING BRING SOLUTIONS LTD שם: ברינג ברינג סולושנס בע"מ

Address: 2 Nim Blvd., Rishon Leziyyon, 7546302, Israel כתובת : שדרות נים 2, ראשון לציון, 7546302, 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: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services and online retail and 
wholesale services connected to a broad spectrum of 
grocery items, ready meal food products and home 
goods. 

שרותי קמעונאות וסיטונאות ושרותי קמעונאיות וסיטונאות 
מקוונים הקשורים לקשת רחבה של דברי מכולת, מוצרי מזון 

מוכנים ומוצרי צריכה ביתיים.                                               
          

Class: 39 סוג: 39

Products delivery and storage; products delivery; 
food delivery; food shipping and delivery. 

שילוח ואחסנה של סחורות; משלוח מוצרים; משלוח מזון; שינוע 
ושילוח מזון.                                                 

ט"ו שבט תשע"ח - 184231/01/2018



אסלי עמוס

Trade Mark No. 302064 מספר סימן

Application Date 17/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asli Amus Ltd שם: אסלי עמוס בע"מ

Address: 7 Ha Mehkar, Ashdod, 77524, Israel כתובת : המחקר 7, אשדוד, 77524, 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: 29 סוג: 29

Minced meat; shish kebabs; hamburger patties; 
sausages; meat; fresh meat; meat, preserved; meat, 
processed; all included in class 29.

בשר טחון; שישליק; קציצות המבורגר; נקניקים; בשר; בשר 
טרי; בשר כבוש; בשר מעובד; הנכללים כולם בסוג 29.           

                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 184331/01/2018



Trade Mark No. 302065 מספר סימן

Application Date 17/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asli Amus Ltd שם: אסלי עמוס בע"מ

Address: 7 Ha Mehkar, Ashdod, 77524, Israel כתובת : המחקר 7, אשדוד, 77524, 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: 29 סוג: 29

Minced meat; shish kebabs; hamburger patties; 
sausages; meat; fresh meat; meat, preserved; meat, 
processed; all included in class 29.

בשר טחון; שישליק; קציצות המבורגר; נקניקים; בשר; בשר 
טרי; בשר כבוש; בשר מעובד; הנכללים כולם בסוג 29.           

                                                          

ט"ו שבט תשע"ח - 184431/01/2018



Trade Mark No. 302072 מספר סימן

Application Date 18/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: elnakhleh trading - coffee sons of rafik 
nakhleh ltd

שם: אלנח'לה למסחר - קפה בני רפיק נח'לה בע"מ

Address: industy zone, P.O.B. 1367, Shefar'am, 20200, 
Israel

כתובת : אזור תעשייה, ת.ד. 1367, שפרעם, 20200, ישראל

חברה פרטית

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: 29 סוג: 29

nuts, legume, dried fruit, tahini, kibbeh ; all included 
in class 29

פיצוחים, קטניות, פירות יבשים, טחינה, קובה; הנכללים כולם 
בסוג 29.         

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; pastries 
and confectionery; sauces (condiments); spices, 
halva ; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; אורז; דברי מאפה וממתקים, 
רטבים (נותני טעם); תבלינים,חלבה ; הנכללים כולם בסוג 30   

                                                              

ט"ו שבט תשע"ח - 184531/01/2018



איזיקארד

Trade Mark No. 302079 מספר סימן

Application Date 18/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.A. EDAN TECHNOLOGIES LTD שם: ב.ע. עידן טכנולוגיות בע"מ

Address: 14 HeMelakhah Street, Netanya, 4250549, 
Israel

כתובת : המלאכה 14, נתניה, 4250549, 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: 36 סוג: 36

Clearing, financial; clearing services for payment 
transactions; all included in class 36.

מסלקה, כספים; שירותי סליקה לעסקות תשלום; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                         

ט"ו שבט תשע"ח - 184631/01/2018



EasyCard

Trade Mark No. 302080 מספר סימן

Application Date 18/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.A. EDAN TECHNOLOGIES LTD שם: ב.ע. עידן טכנולוגיות בע"מ

Address: 14 HeMelakhah Street, Netanya, 4250549, 
Israel

כתובת : המלאכה 14, נתניה, 4250549, 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: 36 סוג: 36

Clearing, financial; clearing services for payment 
transactions; all included in class 36.

מסלקה, כספים; שירותי סליקה לעסקות תשלום; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                         

ט"ו שבט תשע"ח - 184731/01/2018



Trade Mark No. 302132 מספר סימן

Application Date 21/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Raja Seliman Hamud שם: רג'א סלימאן חמוד

Address: P.O.B. 1066, Kefar Yarka, Israel כתובת : ת.ד. 1066, ירכא, כפר ירכא, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

ט"ו שבט תשע"ח - 184831/01/2018



Trade Mark No. 302193 מספר סימן

Application Date 24/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: R.A.S Robotics Artificial Intelligence Ltd. שם: ר.ס רובוטיקס בינה מלאכותית בע"מ

Address: 4 Ein Zeitim Street, Tel Aviv - Yafo
, 6744840, Israel

כתובת : רחוב עין זיתים 4, תל אביב, 6744840, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Robots for use in the hospitality and service 
industries; Security robots; Cleaning  robots; 
Messenger robots; Robots that are capable of 
interacting with humans; Robotic platforms for use in 
the hospitality and service industries; Robotic 
platform capable of preforming  deliveries, cleaning, 
monitoring and interacting with humans; Robotic 
platform capable of displaying information and 
autonomous navigation; Remote control for operating 
robots and fleet management; all included in class 9.

רובוטים לשימוש בתעשיות השירותים והאירוח; רובוט אבטחה; 
רובוט ניקיון;  רובוט משלוחים; רובוטים בעלי יכולת 

אינטראקציה עם בני-אדם; פלטפורמות רובוטיות לשימוש 
בתעשיות השירותים והאירוח; פלטפורמה רובוטית בעלת 
יכולות ביצוע משלוחים, ניקיון, מעקב ואינטראקציה עם 

בני-אדם; פלטפורמה רובוטית  בעלת יכולת תצוגת מידע וניווט 
אוטונומי; שלט רחוק לתפעול רובוטים וניהול צי; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

    

ט"ו שבט תשע"ח - 184931/01/2018



Trade Mark No. 302203 מספר סימן

Application Date 25/01/2018 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daniel Grostein שם: דניאל גרוסטיין

Address: 14 Simcha Holtzberg St., Ramat Hasharon, 
Israel

כתובת : שמחה הולצברג 14, רמת השרון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaron Levin

Address: Menachem Begin Rd, P.O.B. 7398, Tel Aviv - 
Yafo, 6701201, Israel

שם: ירון לוין

כתובת : דרך מנחם בגין 125, ת.ד. 7398, תל אביב-יפו, 
6701201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, sale promotion and sale services (retail 
and wholesale), and online sales (internet) in relation 
to jewelry, goods made or coated with precious 
metals or imitation thereof; Precious stones, and 
gemstones, or imitation thereof; home accessories, 
clothing; all included in class 35.

שווק, קידום מכירות ושירותי מכירה (קמעונאית וסיטונאית), וכן 
מכירות מקוונת (אינטרנט), בהקשר של תכשיטים, מוצרים 
העשויים או מצופים במתכות יקרות או חיקוי שלהן, אבנים 
יקרות, אבני חן ודמוי אבנים יקרות, מוצרי נוי לבית, ביגוד; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                    

ט"ו שבט תשע"ח - 185031/01/2018
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279869 279870 279905 279906 279917 279932 279988 279989 
279990 279999 280000 280017 280030 280077 280095 280097 
280108 280111 280113 280115 280116 280121 280129 280167 
280171 280176 280181 280185 280188 280378 280444 280457 
280465 280476 280484 280532 280535 280543 280553 280573 
280575 280587 280594 280611 280634 280635 280636 280665 
280666 280667 280672 280677 280678 280697 280707 280714 
280715 280727 280733 280758 280760 280768 280785 280805 
280806 280829 280832 280849 280853 280878 280908 280962 
281000 281018 281030 281119 281130 281132 281134 281153 
281155 281162 281165 281194 281195 281207 281232 281241 
281258 281274 281278 281281 281325 281327 281347 281366 
281371 281441 281465 281509 281516 281540 281562 281563 
281615 281625 281644 281647 281648 281708 281727 281740 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

ט"ו שבט תשע"ח - 185131/01/2018



281745 281769 281874 281885 281899 281919 281931 281964 
281973 282050 282078 282092 282098 282110 282154 282157 
282177 282178 282211 282236 282239 282303 282330 282341 
282357 282358 282364 282365 282371 282372 282375 282382 
282385 282389 282434 282484 282493 282510 282570 282589 
282590 282591 282593 282596 282600 282606 282610 282615 
282616 282621 282622 282623 282627 282685 282687 282707 
282758 282764 282773 282777 282782 282785 282786 282815 
282833 283015 283049 283131 283132 283206 283227 283258 
283262 283339 283381 283403 283419 283448 283510 283563 
283564 283598 283631 283632 283703 283730 283733 283827 
283935 284153 284161 284354 284365 284478 284699 284925 
284973 285352 285464 285488 285615 285636 285639 285813 
285834 285835 286161 286162 286167 286178 286181 286186 
286198 286200 286201 286204 286205 286208 286211 286220 
286221 286223 286228 286285 286286 286288 286289 286290 
286291 286301 286302 286303 286304 286306 286307 286308 
286312 286313 286316 286317 286318 286319 286320 286321 
286322 286327 286340 286341 286342 286343 286354 286355 
286356 286363 286364 286365 286371 286372 286373 286386 
286387 286389 286390 286391 286392 286393 286394 286402 
286405 286411 286412 286416 286423 286426 286431 286452 
286453 286454 286456 286459 286460 286462 286463 286464 
286466 286468 286471 286475 286483 286487 286488 286490 
286491 286492 286493 286494 286495 286497 286500 286502 
286503 286504 286507 286508 286510 286511 286512 286514 
286515 286520 286521 286522 286524 286528 286530 286533 
286535 286536 286538 286539 286540 286542 286543 286544 
286545 286546 286547 286548 286550 286551 286552 286553 
286555 286556 286558 286560 286561 286563 286564 286570 
286572 286575 286576 286578 286579 286580 286582 286584 
286587 286589 286591 286592 286593 286595 286596 286606 
286607 286609 286610 286620 286626 286643 286650 286651 
286652 286653 286655 286657 286659 286661 286665 286666 
286671 286672 286679 286680 286681 286689 286694 286702 
286703 286704 286705 286706 286707 286710 286711 286712 
286713 286714 286716 286720 286722 286724 286725 286726 
286727 286728 286729 286732 286735 286736 286740 286742 
286746 286747 286749 286750 286753 286756 286758 286759 
286760 286762 286768 286776 286778 286782 286783 286784 
286787 286793 286798 286799 286800 286804 286806 286842 
286844 286847 286849 286858 286859 286860 286863 286864 
286866 286869 286870 286873 286874 286876 286877 286878 
286879 286880 286884 286886 286887 286888 286891 286893 
286898 286899 286900 286904 286905 286940 286946 286947 
286948 286956 286958 286963 286964 286975 286979 286983 
286984 286985 286986 287001 287004 287005 287006 287007 
287008 287009 287010 287013 287014 287015 287018 287022 
287024 287028 287030 287032 287034 287035 287036 287037 
287038 287039 287041 287042 287043 287044 287047 287048 
287049 287050 287054 287055 287062 287063 287067 287072 
287073 287077 287078 287079 287087 287088 287098 287131 
287135 287137 287138 287139 287141 287143 287145 287147 
287148 287149 287150 287151 287152 287153 287154 287156 
287157 287158 287159 287160 287161 287162 287163 287164 
287165 287166 287167 287168 287169 287171 287174 287176 
287177 287180 287181 287183 287185 287187 287190 287193 
287194 287195 287196 287197 287198 287199 287200 287201 
287202 287203 287204 287205 287206 287207 287247 287266 
287268 287270 287271 287272 287273 287274 287276 287277 
287281 287283 287285 287287 287288 287289 287292 287294 
287295 287296 287298 287299 287303 287304 287307 287309 
287313 287316 287317 287318 287319 287321 287322 287324 
287325 287326 287327 287342 287373 287416 287417 287418 
287419 287420 287421 287422 287423 287424 287425 287426 
287427 287433 287434 287436 287441 287445 287447 287448 

ט"ו שבט תשע"ח - 185231/01/2018



.Journal" No")("יומן" מס' 09/2017

287449 287451 287452 287453 287454 287455 287456 287457 
287458 287462 287466 287470 287471 287472 287473 287474 
287476 287477 287478 287479 287480 287482 287483 287485 
287486 287487 287492 287493 287494 287588 287859 287929 
287933 288546 288656 289064 289086 289112 289130 289380 
289417 289527 289972 290016 291352 291416 291846 292175 
292916 294643 294644 295620 296330 296331 296332 296360 
296361 296528 296567 296728 296780 297098 297152 297153 
297170 297171 297508 297509 297743 297763 297787 297918 
297938 297945 297953 297961 297962 297984 298038 298047 
298049 298186 298234 298401 298414 298425 298434 298540 

298551
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287487

 , 

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

33415 Verl, Germany

 , 

277840

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

General Mills, Inc.

Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

217629 217646 217663 217674 217700 217708 217714 217715 217731

 , 

S. SHLOMO VEHICLE LTD

ש. שלמה רכב בע"מ

ניר צבי, ישראל

 , 

186497 207946 217629 217646 217663 217674 217700 217708 217714 217715 217731 
263022

גלי סלע וולפמן, עו"ד

ת.ד. 378, מח' משפטית - קבוצת שלמה קרית שלמה ,   
ניר צבי

Gali Sela Wolfman, Adv.

S. SHLOMO VEHICLE LTD

ש. שלמה רכב בע"מ

ניר צבי, ישראל

P.O.B. 378, Legal Department, Shlomo 
Group  , Kiryat Shlomo  Nir Zvi

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

ט"ו שבט תשע"ח - 185431/01/2018



105821

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Biomet Manufacturing, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

IN 46581-0587, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

111624

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 7198 ,   תל אביב

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Schaffner Holding AG

CH-4542 Luterbach, Switzerland

P.O.B. 7198 ,   Tel Aviv

121979 174497

ש. פרידמן ושות', עו"ד

ת.ד. 15065 ,   חיפה

S. Friedman & Co., Adv.

Chromagen Agricultural Cooperative Society Ltd.

כרומגן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

שער העמקים, ישראל

P.O.B. 15065 ,   Haifa

124472

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

HERITAGE HOME GROUP LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

High Point, NC 27265, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

ט"ו שבט תשע"ח - 185531/01/2018



131413 131414 131415

רוזנברג, אברמוביץ, שנלר, עו"ד

מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 17 ,   תל אביב

Rosenberg, Abramovich, Schneller, Adv.

AMGAZIT D.G. LTD

אמגזית ד.ג בע"מ

יקום, ישראל

Azrieli Center 1, Round Bldg. , Tel Aviv

144726 252016

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

QUALCOMM INCORPORATED ; (Delaware 
Corporation)

San Diego, CA 92121-1714, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

146206

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CALIDA AG ; (Suisse Aktiengesellschaft (AG))

CH-6208 Oberkirch, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

148534

בלום, גדור פריימן ושות', עו"ד

דרך השלום 53   ,   גבעתיים

Blum, Gador , Freimann &Co., Adv.

Terex Global GmbH ; (Switzerland Corporation)

8200 Schaffhausen, Switzerland

53 Derech Hashalom , Givatayim

ט"ו שבט תשע"ח - 185631/01/2018



161012

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd.

שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

לוד, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

174091 208308 216426 216931 225009 229954 230847 230848 253780 259549 259551 
264971

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61352 Bad Homburg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

18277 90535

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

55218 Ingelheim, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

195026

סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Limited Liability Company «August»

RU-196158 Saint-Petersburg, Russian Federation

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

ט"ו שבט תשע"ח - 185731/01/2018



203229

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Stryker European Holdings 1, LLC ; (Delaware 
Corporation)

Kalamazoo MI 49002, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

206533

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

MASPICA SPA ; (STOCK JOINT COMPANY)

35020 CASALSERUGO (PD), Italy

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

212503

מאיר דהאן ושות', עו"ד

ת.ד. 174 ,   עדי

Meir Dahan & Co., Adv.

Limited Liability Company "UDC-INVEST"

01135, Ukraine

P.O.B. 174 ,   Mitspe Adi

216165 252631 252632 254951 270251 270252

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Eisai R&D Management Co., Ltd. ; (A company 
organized under the laws of Japan)

Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

ט"ו שבט תשע"ח - 185831/01/2018



218845

סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Israel Weapon Industries (I.W.I.) Ltd.

מפעלי נשק ישראל (אי.דבליו.אי) בע"מ

רמת השרון, ישראל

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

224009

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Mynah Technologies, LLC ; (Missouri Limited Liability 
Company)

Chesterfield, MO 63017, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

230035 230036 230037

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

O2C Raleigh, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Chicago, Illinois 60661, U.S.A.

P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion , Bnei 
Brak

23183 130747

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Transilwrap Company, Inc. ; (Illinois Corporation)

IL 60131, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו שבט תשע"ח - 185931/01/2018



234016 263371

עדין - ליס, עו"ד

 דרך מנחם בגין 148 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Ferring International Center S.A.

Saint-Prex 1162, Switzerland

148 Menachem Begin , Tel Aviv

234177 234175 234190 234194 237448

Cinnabon Franchisor SPV LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Atlanta GE 30342, U.S.A.

 , 

239205 239783

ABF Grain Products Limited ; (England and Wales, 
United Kingdom Private limited company) 

London W1K 4QY, United Kingdom

 , 

241983

SMEDICO AG ; AG (stock corporation)

CH-9016 St. Gallen, Switzerland

 , 

ט"ו שבט תשע"ח - 186031/01/2018



243574 250018

MIMISOL S.R.L. ; (Limited Liability Company Italy)

I-70017 PUTIGNANO, BARI, Italy

 , 

243823

Trade Box, LLC ; (California, United States LTD Liability 
Company)

Culver City CA 90230, U.S.A.

 , 

248831

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

HYTRONIK ELECTRONICS CO., LTD

Xiao Jin Kou town, HuiCheng District, People's 
Republic of China

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

249301

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 7198 ,   תל אביב

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Microsoft Corporation ; (Washington Corporation)

Redmond, Washington, U.S.A.

P.O.B. 7198 ,   Tel Aviv

ט"ו שבט תשע"ח - 186131/01/2018



253510

BRANDBLACK, LLC ; (California, United States LTD 
LIABILITY COMPANY)

EL SEGUNDO CA 90245, U.S.A.

 , 

257058

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Shurjoint Metals Inc.

WanDan Township, Pingtung County 913, Taiwan 
(Republic of China)

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

257701 257702 268351 268379 280509

Pfizer Limited ; (United Kingdom Limited Company)

Sandwich Kent CT13 9NJ, United Kingdom

 , 

260221

BKN AS

N-9008 TROMSØ, Northern Ireland

 , 

ט"ו שבט תשע"ח - 186231/01/2018



260696

Open Information Security Foundation, Inc., Indiana 
corporation ; (Indiana Corporation)

Lafayette IN 47901, U.S.A.

 , 

261344

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Arrowhead Electrical Products, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Blaine, Minnesota 55014, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

262296

SLS Bearings (Singapore) Private Limited ; (A private 
company limited by shares Singapore)

Singapore 636907, Singapore

 , 

26694 262634

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Integra LifeSciences Switzerland Sari

2400 Le Locle, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו שבט תשע"ח - 186331/01/2018



267929 273764 277145

Devrim Arben Içli

MC-98000 Monaco, Monaco

 , 

270744

סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

Creative Recreation, Inc. ; (California Corporation)

Los Angeles, California 90032, U.S.A.

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

270913

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Emergent BioSolutions Canada Inc.  ; (a Canada 
Corporation)

Winnipeg, Manitoba R3T 5Y3, Canada

10 Plaut St. , Rehovot

271284

SWISS KRONO Tec AG ; (Switzerland Incorporated 
Company(

CH-6004 Luzern, Switzerland

 , 

ט"ו שבט תשע"ח - 186431/01/2018



275663

PaySend Group Limited ; (Limited liability company 
United Kingdom)

Kirkcaldy, Fife KY2 6QJ, United Kingdom

 , 

277339

Google LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Mountain View CA 94043, U.S.A.

 , 

277637

ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

NewPOS TECHNOLOGY CORPORATION

Taipei City 10487, Taiwan (Republic of China)

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

277955

BRIGHT BRANDS SPORTSGOODS, S.A.

e Senhora da Hora, Portugal

 , 
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28157 47922 112920 112921 112922 234354

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Emerson Vulcan Holding LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Missouri 63136, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

285223

נחום הופטמן עו"ד

מנחם בגין 7 ,   רמת גן

Nahun Hoftman adv

C.A Restaurant Management Ltd.

כ.א ניהול מסעדות בע"מ

רמת גן, ישראל

7 Menahem Begin St , Ramat Gan

285272

FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ; (Poland 

Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)

PL-03-301 Warszawa, Poland

 , 

285882 288541 289093

Dipl.-Ing. Dr. techn. Christoph Guger

A-4533 Piberbach, Austria

 , 
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285882 288541 289093

Dipl.-Ing. Dr. techn. Günter Edlinger

A-8020 Graz, Austria

 , 

286445

Forcepoint LLC ; (Delaware, United States Ltd liability 
company)

Austin TX 78759, U.S.A.

 , 

55936 56004

פרייס פלינר עורכי דין

רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2 ,   רמת גן

Price Plinner Lawyers

ADAMA MAKHTESHIM LTD.

אדמה מכתשים בע"מ

באר שבע, ישראל

35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2 , Ramat 
Gan

66135 73515 101850 108587 112869 113416 130179 207369

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Aventisub LLC ; (Delaware Corporation)

Greenville, DE, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו שבט תשע"ח - 186731/01/2018



72549 104572

קהירי ושות', משרד עו"ד

רחוב הרכבת 58 (מגדל אלקטרה סיטי) ,   תל 
אביב-יפו

Kahiri & Co., Law Office

Liora Maayan

ליאורה מעיין

תל אביב, ישראל

58 Harakevet St., (Electra City Tower) , Tel 
Aviv-Jafo

8169

סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי פטנטים

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker Agmon Nordman, Adv. & Patent 
Attorneys

GIP Development 

L-3364 Leudelange, Luxembourg

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

248947

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 1878, סניף מגדלי ויטה, בן גוריון ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

H. Lundbeck A/S ; (Denmark Public Limited Company 
(PLC) Denmark)

DK-2500 Valby, Denmark

P.O.B. 1878, Vita Tower, Ben Gurion , Bnei 
Brak

301817

H. Lundbeck A/S ; (Denmark Corporation)

DK-2500 VALBY, Denmark

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

העברת בעלות חלקית

PARTIAL CHANGE OF OWNERSHIP

ט"ו שבט תשע"ח - 186831/01/2018



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

110318 167684 167685 167686 216879

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Polmos Zyrardow Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia

14785 24961 25676 27390 31684 35934 35936 45520 46323 
48575 51128 146479 214435

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MacDermid Agricultural Solutions Inc. ; (Delaware Corporation)

152034 195923 204353 206213 207343 213136 213408 213409 
213768 241509 241510 246529 253969 264308 271760 272092

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ

NEOPHARM CONSUMER PRODUCTS LTD

169396 169397

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Westland Cheese Brands B.V.

170720 170721

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CALZATURIFICIO DEL CARLO S.r.l.

ט"ו שבט תשע"ח - 186931/01/2018



18277 90535

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

195026

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Worrus Holding S.à.r.l

20179 20180 20181 20182 28865 28866 28868 48238 48240 
55928 157852 157854 157855 157856 157857 157858 157859 

157860 157866 159037 159038 159039 162798 162799 170772 
211346 211347 224630 224631 224633 232595 240430 240431 
240432 240433 240434 240435 240436 240437 240438 240439 

240440 240441 247953 247954 247955 247956 247957

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מכון התקנים הישראלי

THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL

204211

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mineral and Chemical Company, Joint Stock Company

206739

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pladur Gypsum, S.A.

ט"ו שבט תשע"ח - 187031/01/2018



207572 207574

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Cooperatie Royal FloraHolland U.A.

207718

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALTINKIUCLAR KAHVE KAKAO URUNLERI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI

224871

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

XINHAI TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

228649

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LEO GROUP CO., LTD ; (a Chinese Corporation)

228745

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HAZUKI COMPANY KABUSHIKl KAISHA

ט"ו שבט תשע"ח - 187131/01/2018



233751

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PINEL & PINEL ; (SAS FRANCE)

236145

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Laboratoires M&L ; (France Société Anonyme)

236505 237249 237324 238030 238169 245829

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Coloplast A/S ; (Denmark Public limited company)

237226 263475 263663

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

NOVINTETHICAL PHARMA S.A. ; (Suiza, Lugano Sociedad limitada)

238376

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

WINBO -Dongjian Automotive Technology Co., Ltd. ; (A corporation organized and existing 
under the laws of P. R. China)

ט"ו שבט תשע"ח - 187231/01/2018



243539

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

I Vassalletti S.r.l. ; (Italy Limited Liability Company)

250920 252871

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

UVA LIDKÖPING AB ; (Sweden Joint stock company)

251511 251512 280807

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Avon Products, Inc. ; (New York Corporation)

253033 261810 270146 276239 276520

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ECZACIBAŞI TÜRKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ; (Turkey 
Corporation)

253880

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GROMART S.R.L. ; (A society with restricted liability Italy)

ט"ו שבט תשע"ח - 187331/01/2018



254690

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MERİDYEN ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ; LIMITED LIABILITY 
COMPANY

257182

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

סודקסו פאס ישראל בע"מ

SODEXO PASS ISRAEL LTD

261492

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FAUCHON

264470

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Fazz International Limited ; (Limited Liability Company United Kingdom)

268992

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Nardi S.p.A. ; (ITALY JOINT-STOCK COMPANY)

ט"ו שבט תשע"ח - 187431/01/2018



272114 289728 296742 300332 300356 300921 300939 300940

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מנדיי. קום בע"מ

MONDAY.COM LTD

274820 275400

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Apollo Endosurgery US, Inc. ; (Delaware, United States CORPORATION)

276040

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ECZACIBAŞI TÜRKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ; (Turkey 
Corporation)

278768

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

EUROVENTILATORI INTERNATIONAL S.r.l. ; (ITALY JOINT STOCK COMPANY)

281370 283527

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Elanco Tiergesundheit AG ; (Aktiengesellschaft (joint-stock company)

ט"ו שבט תשע"ח - 187531/01/2018



282060

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PURATOS ; (under Belgian law (in English: a public limited liability company)

285010

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Fashion Television LLC ; Limited Liability of  Luxembourg

289269

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PURATOS ; (under Belgian law (in English: a public limited liability company)

290027

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Facegym Ltd ; (England & Wales Private Limited Company)

290733

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Millmead Optical Group Ltd ; (United Kingdom Private Limited Company)

ט"ו שבט תשע"ח - 187631/01/2018



291448

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מיינדיו סיסטם (י.ש.) בע"מ

MINDU SYSTEM (Y.S.) LTD

293216

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

G1 SECURE SOLUTIONS LTD

294421

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

פילדס אוף לידס בע"מ

Fields of Leads Ltd

294424

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אומנילום בע"מ

Omniloom Ltd

29531 29853 29889 30948 36318 65610 65844 90416 107036 
112891 122569 126649 138543 138544 147692 176990 188472 

188549 206545 214996

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Elanco Tiergesundheit AG

ט"ו שבט תשע"ח - 187731/01/2018



30486 30487 171608

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Maxell Holdings, Ltd.

38650 38651 38652 38653 38654 38693 47561 53487 57556 
57557 62814 64389 65835 66944 68578 68579 71054 90464 

94040 121890 121891 237500 283553

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TE Connectivity Corporation ; (Pennsylvania Corporation)

95342

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

סטפאק ל.א. בע"מ

STEPAC L.A. LTD.

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

208632

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CLAIREFONTAINE RHODIA

22710 77993 89103 126608 207821 229510

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALFASIGMA S.p.A.

ט"ו שבט תשע"ח - 187831/01/2018



232498

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

דפי זהב בע"מ

GOLDEN PAGES LTD

270744

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Rocky Brands US, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

66135

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AVENTIS INC. ; (Pennsylvania Corporation)

66135 73514 73515 101850 108587 112869 113416 130179 
207369

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Aventisub LLC ; (Delaware Corporation)

שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

66135 73514 73515 101850 108587 112869 113416 130179 
207369

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Aventisub LLC ; (Delaware Corporation)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

ט"ו שבט תשע"ח - 187931/01/2018



167898 294673 294674 294675

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Hashiloach St.  Petach Tikva  , 4951437 4רח' השילוח 4  פתח תקוה , 4951437 , ישראל
Israel

170720 170721

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Pacini  20 1-55016 Porcari (Lucca) , Italy

170772 20181 157852 157854 157855 157856 157857 157858 157859 157860 157866 159037 
159038 159039 162798 162799 48238 48240 20179 20180 20182 28865 28866 28868 55928 

247953 247954 247955 247956 247957 224630 224631 224633 232595 240430 240431 
240432 240433 240434 240435 240436 240437 240438 240439 240440 240441 211346 

211347

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Haim Levanon St.  Tel Aviv , 6997701 42רח' חיים לבנון 42  תל אביב , 6997701 , ישראל
Israel

206739

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ctra, N IV, KM 30, 200  28340 Valdemoro, 
Madrid , Spain

207718

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Omer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan 
Caddesi  Inebolu Sokak,Ekemen Han 
No:4/18-19 Kabatas , Beyoglu, Istanbul , 
Turkey

208416

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

950 ROUTE DES COLLES LES TEMPLIERS 
 SOPHIA-ANTIPOLIS, 06410 BIOT , France

ט"ו שבט תשע"ח - 188031/01/2018



212951

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

555 Qianmo Road, Binjiang District  
Hangzhou City , Zhejiang Province , People's 
Republic of China

213010 213011

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

De Tammiston kaupattie 7A  Vantaa 01510 , 
Finland

214243 214244 214245 214251 214252 108251 211364 211748 204280 204744 204775 
204827 206383 209241 209690 210203 210876 210877 211165 111211 122648 112895 

112896 116974 120891 121707 121708 181946 170798 201289 201291 169112 169463 26442 
153621 177836 147065 151661 151662 154058 127635 129987 172420 173820 173821 

173914 173920 173922 174426 39051 40273 40835 41502 45064 38335 33124 33852 15064 
17007 17186 18302 342 367 405 10206 11825 12137 12606 20338 22849 22850 72609 74091 

74680 81941 82191 82192 83056 55804 92863 92864 68755 68837 101183 101184 106977

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

251 Little Falls Drive, Suite 100  Wilmington, 
DE 19808-1674 , U.S.A.

214996 206545 107036 65844 65610 90416 29531 29853 29889 36318 30948 176990 138543 
138544 147692 188472 188549 126649 122569 112891

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mattenstrasse 24A  4058 Basel , Switzerland

216879 110318 167684 167685 167686

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mickiewicza 1-3  96-300 ZYRARDOW , 
Poland

221211

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

P.O.B. 603  Tel Aviv , 6100601 , Israelת.ד. 603  תל אביב , 6100601 , ישראל

ט"ו שבט תשע"ח - 188131/01/2018



223663 234203 209917

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

700 Second Street NE  Washington, DC 
20002 , U.S.A.

224871

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

NO.8 SOUTH YONGQING ROAD, 
CHONGSHOU TOWN  CIXI, NINGBO, 
ZHEJIANG , People's Republic of China

225329 203345 203346 203347 203747 203748

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hasatat St.  Modiin , 7178106 , Israel 8רח' הסתת 8  מודיעין , 7178106 , ישראל

228649

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No.1 Leo Road, Binhai, Wenling  Zhejiang, 
317503 , People's Republic of China

233342

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Luigi Cibrario, 13  I-10143 TORINO, Italy

233751

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

60 rue d'Avron  F-75020 PARIS, France

234950

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Linbanegatan 12  SE-745 34 ENKÖPING, 
Sweden

ט"ו שבט תשע"ח - 188231/01/2018



237226 263475 263663

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Pian Scairolo 11  CH-6915 Pambio 
Noranco, Lugano, Switzerland

237500 94040 66944 68578 68579 65835 90464 57556 57557 62814 64389 53487 71054 
47561 38650 38651 38652 38653 38654 38693 121890 121891 283553

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1050 Westlakes Drive, Berwyn  PA 19312 , 
U.S.A.

237866

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Linggang Road, Beijiao, Shunde  Foshan, 
Guangdong, People's Republic of China

243255 243456 245461 247375 246267 246268 247864 247896

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye NY 10580, U.S.A.

243539

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Botriolo, 260  I-52026 Castelfranco 
Piandiscò, Arezzo, Italy

244141

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

דרך מנחם בגין 23, קומה 15  תל אביב , 6618356 , 
ישראל

23 Menachem Begin Road, 15th Floor  Tel 
Aviv , 6618356 , Israel

245503

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye NY 10580, U.S.A.

ט"ו שבט תשע"ח - 188331/01/2018



248288 248913 249813 246877 247246 247528 234932 234933 237834 242130 243003 
238582 239754 240002 244958

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye NY 10580, U.S.A.

251326 251511 251512 280807

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye NY 10580, U.S.A.

253655

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Room 536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road  
Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province, 
People's Republic of China

254690

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

BüyükKayacıkO.S.B. Mahallesi  410. Sokak, 
No:3 , Selçuklu- Konya , Turkey

256117

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No.18 Xing Shan Street, Torch Hi-Tech 
Science Park  WeiHai City, ShanDong 
Province, People's Republic of China

257182

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' המלאכה 5, בית העוגן, קומה 2 ת.ד. 8406 
נתניה , 4250540 , ישראל

5 Hamelacha St., Beit Haogen, Second floor 
P.O.B. 8406 Netanya , 4250540 , Israel

ט"ו שבט תשע"ח - 188431/01/2018



257894

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10B-1, Block B, Modern Window Building  
Huaqiang North Road, Futian District, 
Shenzhen, People's Republic of China

260051

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

135 West 26th Street, 6th Floor  New York 
NY 10001, U.S.A.

263138 263307 254695 256663 258116 258265 258475 258639 258640 258984 259197 
259198 259882 259883 260727 257261 257868 257880 254075 251903 251904 251921 
252326 252339 252454 252470 252487 252489 252490 252496 252509 252546 252648 
283915 276062 276811 278625 271791 272611 272612 273642 273780 275907 275938 

275940

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye NY 10580, U.S.A.

264470

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ingles Manor, Castle Hill Avenue  Folkestone, 
CT20 2RD , United Kingdom

264620 265369

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

18C02, 18C03, 18C04, and 18C05 , Shum 
Yip Terra Building Binhe Avenue North, 
Futian District, Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

265297

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

33, Allèe Scheffer   L-2520 Luxembourg , 
Luxembourg

ט"ו שבט תשע"ח - 188531/01/2018



268236 268237 281240 282028 272816 268618

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

100, Hangang-daero, Yongsan-gu  Seoul, 
Republic of Korea

268399

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ingles Manor, Castle Hill Avenue  Folkestone 
CT20 2RD, United Kingdom

268802 268803 269289 269436

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye NY 10580, U.S.A.

268992

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via delle Stangà, 14  I-36072 Chiampo VI, 
Italy

270417

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 Ecolab Place  Saint Paul MN 55102, U.S.A.

271689

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No.18 Xing Shan Street, Torch Hi-Tech 
Science Park  WeiHai City, ShanDong 
Province, People's Republic of China

ט"ו שבט תשע"ח - 188631/01/2018



272197

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2/F,Area B, Building 2&1 11/F,South Tower , 
Building 10,No. 88, Jiangling Road,Xixing 
Street Binjiang District,Hangzhou, Zhejiang, 
People's Republic of China

272353

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

18 Tai Seng Street #08-08,18 Tai Seng  
Singapore 539775 , Singapore

272840

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1905 E. 5th Street, Suite A  Vancouver WA 
98661, U.S.A.

274237

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

504 Carnergie Center  Princeton NJ 08540, 
U.S.A.

275554 275578 277853 278807

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

701 International Parkway  Lake Mary FL 
32746 ,   , U.S.A.

276040

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kavacık Ofis Rüzgarlı Bahçe Mah.   Kavak 
Sk. No. 20, Beykoz, İstanbul, Turkey

ט"ו שבט תשע"ח - 188731/01/2018



276239 276520 270146 261810 253033

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kavacık Ofis Rüzgarlı Bahçe Mah.   Kavak 
Sk. No. 20, Beykoz, İstanbul, Turkey

276250

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

34 rue du Faubourg Saint-Antoine  F-75012 
Paris, France

276276

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

185 Berry Street, Suite 550  San Francisco 
CA 94107, U.S.A.

276282

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1810 Gateway Drive, Suite 260  San Mateo 
CA 94404, U.S.A.

276878 282066 271174 271175 271248 271370

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

250 Campus Drive  Marlborough MA 01752, 
U.S.A.

278829

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2301 E. 51st Street  Vernon CA 90058, 
U.S.A.

ט"ו שבט תשע"ח - 188831/01/2018



280995 285411 286245 278100 278376 278379 278624 279865 265320 271390 271391 
271666 272614 272615 272616 282958 258767 260944 260959 260960 260974 261263 

265164

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

601 Midland Avenue  Rye NY 10580, U.S.A.

281367

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

26 Harris Road  Malaga WA 6090, Australia

281370 283527

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mattenstrasse 24A  CH-4058 Basel, 
Switzerland

285010

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

246 West Broadway  New York NY 10013 , 
U.S.A.

285994 233240 222176 212025 200097 179300 179381 179702

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5601 Great Oaks Parkway  San Jose, 
California 95119 , U.S.A.

290027

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

170 Piccadilly  London W1J 9EJ, United 
Kingdom
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290432

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10A, rue Henri Schnadt  L-2530 Grand Duchy 
of Luxemburg, Luxembourg

291268 266176 268210

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10400 NE 4th Street, Suite 1400  Bellevue 
WA 98004, U.S.A.

294421

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Habarzel St.  Tel Aviv-Yafo , 6971054 38רח' הברזל 38  תל אביב-יפו , 6971054 , ישראל
Israel

294424

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Habarzel St.  Tel Aviv-Yafo , 6971054 38רח' הברזל 38   תל אביב-יפו , 6971054 , ישראל
Israel

30486 30487 171608

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 Koizumi, Oyamazaki  Oyamazaki-Cho, 
Otokuni-Gun , Kyoto , Japan

50862 50863

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg.  1-1 
Shinsakae-machi , Naka-ku, Nagoya-shi, 
Aichi-ken , Japan

ט"ו שבט תשע"ח - 189031/01/2018



56476 95735 105797 105798 13251 108189 108190 108191 108192 108977 127351 133925 
139906

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6655 Peachtree Dunwoody Road  Atlanta, 
Georgia 30328 , U.S.A.

95342

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

  Tefen Industrial Park, Bldg. 12, P.O. Box 73גן התעשיה תפן, בניין 12 ת.ד. 73 תפן , ישראל
Tefen , Israel

ט"ו שבט תשע"ח - 189131/01/2018



חידושים
RENEWALS

14230 14247 14293 14308 14310 14427 14449 14453 14456 14472 14785 29624 
29766 29767 29772 29889 29929 29995 30029 30047 30060 30076 55459 55462 
55516 55521 55524 55549 55554 55555 55615 55631 55660 55677 55680 55691 
55706 55786 55804 55836 55845 56024 56031 56089 56094 56106 56122 56124 

56182 56183 106509 106510 106511 106512 106998 109573 109618 109654 
109658 109687 109721 109722 109723 109724 109777 109778 109779 109780 
109781 109782 109783 109784 109785 109805 109806 109822 109823 109824 
109825 109826 109827 109828 109829 109832 109833 109834 109953 109957 
109958 109987 110005 110055 110056 110057 110063 110105 110106 110117 
110139 110147 110186 110205 110209 110211 110233 110241 110243 110245 
110246 110247 110248 110249 110250 110258 110266 110267 110268 110269 
110288 110289 110290 110291 110318 110350 110390 110392 110423 110431 
110432 110454 110475 110548 110554 110620 110659 110680 110698 110740 
110741 110742 110770 110802 110803 110827 110832 110833 110843 110900 
110901 110929 110930 110933 110948 110958 110964 111038 111095 111099 
111164 111165 111166 111167 111172 111173 111174 111211 111288 111343 
111345 111382 111415 111420 111421 111422 111439 111460 111471 111477 
111479 111496 111503 111548 111549 111550 111553 111554 111555 111556 
111557 111558 111559 111560 111577 111620 111621 111622 111623 111624 
111655 111657 111658 111756 111757 111772 111785 111881 111890 111898 
111941 112005 112043 112048 201970 202394 202395 202396 202397 204834 
205060 205070 206024 206610 206684 206690 206691 207251 207285 207351 
207352 207353 207365 207425 207429 207431 207442 207445 207446 207490 
207527 207528 207531 207533 207535 207536 207537 207544 207545 207546 
207547 207548 207549 207571 207574 207608 207611 207619 207620 207623 
207638 207646 207652 207655 207656 207657 207658 207659 207660 207700 
207701 207713 207726 207727 207728 207730 207731 207732 207733 207736 
207737 207765 207766 207767 207775 207780 207781 207782 207783 207812 
207813 207821 207822 207835 207836 207849 207856 207886 207887 207899 
207917 207931 207960 207961 207976 207978 207979 207980 207981 207982 
207984 208074 208133 208134 208135 208142 208143 208144 208145 208147 
208164 208181 208196 208203 208210 208211 208212 208213 208214 208215 
208225 208228 208239 208241 208242 208245 208246 208247 208258 208287 
208288 208376 208401 208407 208416 208422 208425 208429 208430 208433 
208434 208435 208436 208437 208438 208464 208465 208470 208630 208631 
208632 208719 208752 208758 208786 208820 208837 208838 208871 208873 
208881 208890 208941 208972 208974 208975 208993 208994 209003 209029 
209046 209128 209166 209177 209185 209186 209188 209189 209214 209248 
209249 209250 209286 209296 209324 209345 209353 209363 209364 209365 
209372 209382 209384 209385 209386 209473 209552 209570 209577 209582 
209593 209607 209608 209681 209684 209712 209713 209762 209763 209768 
209769 209770 209771 209772 209773 209804 209805 209806 209810 209816 
209917 210012 210017 210018 210019 210020 210043 210056 210057 210059 
210062 210067 210068 210069 210070 210071 210097 210098 210101 210108 
210109 210138 210158 210194 210197 210203 210225 210272 210317 210327 
210328 210330 210346 210373 210374 210375 210389 210399 210401 210444 
210445 210470 210473 210474 210475 210476 210477 210487 210488 210489 
210490 210612 210615 210627 210638 210678 210679 210680 210681 210682 
210683 210736 210740 210741 210750 210751 210752 210764 210775 210776 
210810 211046 234592 238654 245522 249207 250488 254276 257144 257570 

258133 273782 276335 277169 277796
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

14239 29625 29627 29628 29629 29651 29697 29699 29708 29711 55436 55438 
55453 55472 55490 55494 55495 55496 55497 55518 55519 55540 55543 55563 
55575 55607 55608 55610 55628 55641 109493 109494 109495 109496 109497 
109512 109520 109538 109539 109541 109542 109551 109552 109553 109554 
109555 109556 109558 109559 109560 109564 109568 109570 109571 109583 
109584 109585 109586 109587 109588 109589 109590 109600 109605 109606 
109607 109609 109610 109612 109613 109614 109618 109635 109646 109660 
109661 109663 109671 109675 109679 109680 109681 109682 109684 109686 
109687 109693 109709 109710 109711 109712 109713 109725 109728 109732 
109746 109754 109755 109756 109759 109760 109762 109765 109770 109771 
109799 109803 109804 109807 109815 109816 109817 109818 109819 109820 
109821 109831 109835 109836 109837 109838 109847 109853 109854 109856 
109858 109859 109861 109869 109870 109898 109899 109900 109901 109904 
109905 109906 109908 109909 109910 109912 109913 109915 109920 109925 
109930 109948 109951 109952 109959 109960 109961 109962 109963 109972 
109979 109985 109988 109989 109990 109997 109998 110001 110011 110019 
110021 110028 110029 110036 110042 110043 110044 110045 110046 110051 
110052 110053 110054 110058 110084 110085 110086 110087 110088 110089 
110090 110091 207122 207123 207124 207131 207142 207146 207147 207148 
207151 207152 207153 207198 207199 207200 207201 207202 207203 207204 
207205 207206 207207 207208 207209 207211 207219 207221 207223 207224 
207228 207229 207230 207232 207233 207234 207235 207236 207238 207240 
207241 207242 207243 207248 207249 207252 207253 207254 207255 207256 
207259 207260 207261 207263 207264 207265 207266 207267 207268 207274 
207275 207276 207283 207284 207286 207287 207288 207289 207290 207291 
207292 207293 207294 207295 207296 207297 207298 207299 207300 207301 
207302 207303 207316 207317 207318 207324 207325 207342 207343 207344 
207346 207348 207349 207350 207354 207355 207356 207358 207362 207363 
207366 207368 207370 207371 207372 207373 207374 207375 207376 207377 
207378 207379 207380 207381 207382 207383 207384 207385 207386 207387 
207388 207389 207393 207396 207398 207399 207400 207401 207402 207406 
207408 207422 207423 207424 207427 207428 207433 207435 207436 207437 
207439 207445 207446 207450 207451 207452 207453 207460 207461 207462 
207463 207465 207466 207467 207468 207469 207470 207471 207472 207473 
207474 207479 207482 207483 207484 207485 207486 207487 207488 207489 
207491 207492 207493 207494 207495 207496 207497 207498 207499 207500 
207501 207502 207503 207504 207505 207506 207507 207509 207511 207512 
207513 207514 207515 207522 207523 207524 207535 207538 207558 207559 
207560 207569 207572 207573 207575 207576 207577 207580 207581 207582 
207583 207584 207585 207587 207589 207590 207591 207594 207598 207599 
207601 207603 207614 207615 207616 207617 207618 207622 207627 207628 
207629 207630 207631 207632 207633 207634 207635 207636 207637 207640 
207641 207643 207649 207650 207651 207653 207654 207661 207662 207663 
207664 207665 207666 207667 207668 207675 207676 207678 207680 207681 
207682 207683 207684 207685 207686 207687 207692 207699 207704 207705 
207706 207711 207714 207715 207716 207717 207722 207724 207725 207729 
207739 207740 207741 207742 207743 207744 207745 207746 207747 207748 
207749 207750 207752 207753 207754 207755 207756 207757 207758 207768 
207769 207770 207790 207791 207794 207795 207796 207797 207798 207799 
207800 207801 207804 207805 207806 207807 207808 207809 207811 207815 
207816 207817 207818 207823 207824 207825 207830 207832 207833 207834 
207838 207844 207845 207846 207847 207848 207850 207851 207854 207857 
207858 207860 207861 207867 207868 207869 207870 207871 207872 207877 
207878 207879 207880 207881 207882 207883 207884 207885 207891 207892 
207893 207894 207895 207896 207897 207902 207904 207909 207910 207911 
207938 207939 207940 207941 207942 207943 207944 207945 207948 207949 
207951 207963 207964 207965 207966 207970 207972 207973 207975 207981 
207985 207986 207987 207988 208042 208043 208044 208045 208046 208047 
208049 208050 208051 208052 208053 208055 208056 208057 208058 208068 

208069 208077 208083 208084 208085 208086 208626 208627
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

1295 28846 28857 28858 28880 28881 28919 54514 54537 54538 54539 54541 
54598 54610 54615 54620 54631 54649 106099 106100 106101 106102 106104 
106105 106125 106141 106142 106143 106144 106145 106156 106157 106158 
106159 106170 106174 106201 106206 106207 106208 106224 106225 106228 
106236 106237 106238 106239 106240 106241 106242 106243 106251 106252 
106253 106254 106258 106259 106272 106273 106274 106275 106285 106286 
106290 106303 106309 106313 106314 106315 106316 106319 106320 106321 
106322 106332 106356 106376 106379 106388 106392 106393 106394 106395 
106399 106400 106401 106402 106426 106427 106430 106437 106453 106454 
106456 106470 106472 106475 106476 106477 106478 106479 106498 106499 
106500 106517 106520 106521 106522 106523 106524 106525 106526 106527 
106528 106529 106530 106543 106571 106594 106595 106596 106597 106598 
106617 106630 106663 106664 106665 106667 106668 106669 106671 106672 
106675 106680 106681 106682 106683 106705 106707 106709 107075 199771 
200822 200823 201713 201714 201715 201716 201717 201718 201719 201720 
201721 201725 201726 201727 201728 201729 201730 201738 201741 201742 
201743 201744 201745 201746 201748 201750 201752 201753 201754 201761 
201762 201770 201771 201772 201773 201774 201775 201776 201777 201787 
201818 201820 201821 201822 201823 201824 201825 201833 201834 201835 
201836 201837 201838 201839 201842 201843 201844 201845 201846 201847 
201848 201849 201868 201879 201895 201907 201917 201918 201919 201920 
201921 201922 201923 201924 201925 201929 201930 201943 201947 201953 
201954 201955 201962 201967 201968 201969 201971 201972 201973 201978 
201980 201981 201982 201983 201985 201990 201991 201993 201996 201997 
201998 201999 202003 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202024 
202028 202038 202041 202042 202043 202044 202046 202049 202057 202058 
202061 202074 202075 202076 202077 202078 202079 202080 202082 202085 
202086 202087 202088 202089 202094 202096 202101 202106 202108 202110 
202111 202112 202113 202114 202120 202121 202122 202123 202125 202137 
202139 202142 202144 202145 202146 202147 202148 202149 202172 202173 
202177 202178 202179 202180 202181 202182 202187 202193 202194 202195 
202196 202197 202198 202199 202202 202203 202204 202205 202207 202208 
202209 202210 202212 202216 202218 202219 202222 202223 202226 202235 
202236 202238 202240 202247 202253 202257 202258 202259 202262 202265 
202266 202275 202276 202277 202278 202279 202281 202283 202284 202286 
202289 202290 202291 202292 202294 202295 202296 202297 202298 202299 
202302 202310 202311 202313 202314 202315 202318 202319 202323 202331 
202332 202333 202334 202341 202343 202348 202354 202355 202360 202361 
202362 202368 202371 202372 202373 202374 202376 202379 202380 202381 
202382 202383 202384 202388 202392 202402 202403 202404 202405 202406 
202407 202415 202416 202417 202418 202419 202420 202421 202422 202423 
202426 202427 202434 202439 202450 202451 202452 202454 202456 202458 
202460 202462 202463 202464 202465 202474 202475 202476 202483 202488 
202489 202494 202495 202496 202497 202498 202499 202500 202504 202511 
202515 202517 202520 202521 202522 202523 202524 202525 202532 202533 
202534 202535 202536 202537 202538 202539 202544 202546 202550 202551 
202552 202553 202557 202563 202565 202567 202568 202570 202571 202572 
202573 202586 202588 202589 202602 202603 202604 202608 202609 202610 
202612 202613 202614 202615 202616 202617 202618 202619 202620 202621 
202622 202623 202624 202625 202626 202627 202632 202633 202635 202636 
202637 202639 202640 202641 202645 202651 202657 202658 202659 202660 
202661 202662 202663 202668 202670 202672 202673 202677 202678 202681 
202695 202698 202699 202700 202701 202702 202703 202704 202705 202706 
202707 202710 202711 202723 202724 202725 202733 202734 202735 202737 

202738 202740 202761
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

195813 195814 195815 195816 195817 195818

Gabo Systemtechnik GmbH

286048

roei moshe

רועי משה

290141

Matok V'kal Ltd.

מתוק וקל בע"מ

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

148197 252921 299580 299743

החזרה לתוקף של רישומים
RESTORATION OF THE VALIDITY OF REGISTRATIONS

Schaffner Holding AG 111624

 NATIONAL INSTITUTE FORמרכז ארצי לבחינות ולהערכה
TESTING AND EVALUATION

199115

שינויים ברשימת סחורות/שירותים

CHANGES OF THE LIST OF GOODS/SERVICES

174824

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Spirits, liqueurs, spirits protected by the 
appellation of origin “Cognac".

סוג: 33

משקאות חריפים, ליקרים, משקאות חריפים המוגנים על ידי 
כינוי מקור "קוניאק".       

ט"ו שבט תשע"ח - 189531/01/2018



252386

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Anti- virals pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances.

סוג: 5

תכשירים וחומרים רוקחיים ותרופתיים אנטי-ויראליים.         
                                    

252426

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the use in the 
prevention or treatment of respiratory diseases; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש במניעה או טיפול של מחלות של 
מערכת הנשימה; הנכללים כולם בסוג 5.                         

                                                  
252843

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
cardiology.

סוג: 5

252959

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of diseases and disorders of the 
immune system and the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of  
inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology and 
rheumatology, pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases and 
disorders; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות למניעה או טיפול במחלות והפרעות של 
מערכת החיסון ומערכת השלד והשרירים; תכשירי רוקחות 

לטיפול בהפרעות דלקתית; תכשירי רוקחות לשימוש 
בדרמטולוגיה וראומטולוגיה, תכשירי רוקחות לטיפול 

במחלות והפרעות אוטואימוניות; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                
252961

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of diseases and disorders of the 
immune system and the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of  
inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology and 
rheumatology, pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases and 
disorders; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות למניעה או טיפול במחלות והפרעות של 
מערכת החיסון ומערכת השלד והשרירים; תכשירי רוקחות 

לטיפול בהפרעות דלקתיות; תכשירי רוקחות לשימוש 
בדרמטולוגיה וראומטולוגיה, תכשירי רוקחות לטיפול 

במחלות והפרעות אוטואימוניות; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                              
257043

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations, namely, antivirals; 
all included in class 5

סוג: 5

תכשירי רוקחות, דהיינו נוגדי וירוסים; הנכללים כולם בסוג 5
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257383

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Scientific apparatus and instruments, namely, 
bacteriological analyzers and microbiological 
analyzers for controlling and detecting 
contaminating substances in industrial, agro-
foodstuff, cosmetic and pharmaceutical products 
and in the environment; diagnostic apparatus and 
instruments, not for medical use, namely, 
scientific equipment, devices and laboratory 
equipment in the nature of bacteriological 
analyzers and microbiological analyzers used 
alone or in combination for the isolation, 
identification, quantification, revelation, control 
and detection of contaminating substances used 
in industrial applications, namely, for the analysis 
of food, cosmetics, pharmaceuticals or 
environmental samples for the purpose of 
detecting contaminants, determining composition, 
or controlling quality.

סוג: 9

257851

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of diseases disorders of  the cardio-
vascular system; all included in class 5

סוג: 5

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול במחלות ובהפרעות של 
מערכת הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                

      
258114

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Art pictures, bookmarks, calendars, decals, 
decorative paper centerpieces, dry erase boards, 
erasers, greeting cards, money clips, note cards, 
notebooks, paper napkins, paper party 
decorations, pencil cases, pencils, pens, 
postcards, posters, sheet music, songbooks, 
stationery, stickers, and trading cards; kits 
containing party supplies, namely, paper napkins, 
and decorations.

סוג: 16

258114

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 18

All-purpose carrying bags, all-purpose carrying 
cases, back packs, beach bags, luggage tags, 
makeup bags sold empty, messenger bags, pet 
clothing, purses, umbrellas, wallets, all relating to 
motion pictures and entertainment.

סוג: 18
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264507

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 29

Roasted nori (seaweed); processed edamame; 
frozen soy beans; soy-based wraps for making 
sushi.

סוג: 29

264507

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Pickled ginger, wasabi powder, sushi rice, rice 
vinegar, tempura batter, sriracha sauce, panko 
crumbs (bread crumbs), sesame seeds as 
seasoning.

סוג: 30

266744

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

CAD software, namely, computer-aided design 
software and computer-aided management 
software for architects, engineers, and facilities 
planners and managers, and instructional 
manuals sold together as a unit therewith; 
computer aided design and manufacturing 
software (CAD/CAM) for general use; computer 
aided design and manufacturing software 
(CAD/CAM) for use in construction, building, 
modeling, simulation, architecture, engineering 
and automated manufacturing; computer software 
for building, construction, engineering, simulation, 
modeling, prototyping, structural analysis, 
manipulation, testing, analysis, performance, 
configuration, integration, and sustainable design; 
computer software for generating and managing 
physical and functional characteristics of the 
building process; computer software for structural 
analysis and structural engineering; computer 
software development and exchange tools; 
computer software for determining material 
performance, stress load, and optimization in 
building, construction, engineering and 
manufacturing; computer software for building, 
construction, engineering and planning of 
mechanical, electrical, plumbing, and HVAC 
locations, restrictions, enhancements and 
customization; computer software for modeling, 
interoperability, scheduling, collaboration, and 
integration; computer software that provides web-
based access to applications and services 
through a web operating system or portal 
interface; computer software for the databasing, 
visualization, manipulation, simulation, and virtual 
rendering of building design, construction, 
engineering, architecture, modeling, rendering, 
and manufacturing.

סוג: 9
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266744

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Non-downloadable, cloud based computer 
software for building, construction, engineering, 
simulation, testing, analysis, performance, 
integration, and sustainable design; cloud based 
computer software for building, construction, 
engineering, simulation, testing, analysis, 
performance, configuration, and sustainable 
design; cloud based software development and 
exchange tools; design of information graphics 
and data visualization materials; providing an 
Internet website portal offering information in the 
field of computer aided design and manufacturing; 
non-downloadable, cloud based computer 
software for modeling; non-downloadable, cloud 
based computer aided design and manufacturing 
software (CAD/CAM) for general use; cloud based 
computer aided design and manufacturing 
software (CAD/CAM) for use in construction, 
building, modeling, simulation, architecture, 
engineering and automated manufacturing; cloud 
based computer software for modeling and 
structural reinforcement; providing virtual 
computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; non-
downloadable, cloud based computer software for 
generating and managing physical and functional 
characteristics of the building process.

סוג: 42

266763

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computers; computer hardware; computer 
hardware and software for use in searching, 
transmitting, receiving, storing, accessing, finding, 
organizing and viewing geographic location 
information and providing content based on 
location; radios, radio transmitters, and receivers; 
network communication apparatus, namely, 
network data transmitters and receivers for 
sending and receiving location information and 
providing content based on location; wireless 
communication devices for voice, data or image 
transmission; computer hardware for use with all 
of the aforesaid goods.

סוג: 9

268632

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Cellular phone; cell phone straps; set-top boxes; 
digital set-top boxes; earphones for mobile 
computer terminals; digital cameras; video 
cameras; headphones; microphones; earphones; 
smartphones; video disc players; video recorders; 
DVD players; DVD recorders; optical disc players; 
optical disc recorders; compact disc players; 

סוג: 9
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compact disc recorders; television receivers; 
modems; webcams; downloadable computer 
game programs for cellular phones, mobile 
computer terminals, set-top boxes, DVD players 
connected to network and television sets 
connected to network; downloadable computer 
game software; downloadable video game 
software; downloadable game programs for 
computer and video games online and via mobile 
computers, mobile communication devices, digital 
televisions and set-top boxes; computer programs 
for document management; computer screen 
saver software; computer software for encryption; 
computer software for organizing and viewing 
digital images and photographs; computer 
software for processing digital images; computer 
software for processing digital music files; 
computer software for use in relation to digital 
animation and special effects of images; music-
composition software; software to control and 
improve audio equipment sound quality; virtual 
reality game software; computer software for 
editing and compositing digital still images and 
videos; computer programs for creating, editing 
and processing images, videos, illustrations, 
characters and graphics; computer software for 
processing digital images and videos; mobile 
computer terminals; keyboards for mobile 
computer terminals; mouse for mobile computer 
terminals; memory cards for mobile computer 
terminals; remote controllers for mobile computer 
terminals; computer joysticks; game programs for 
home video game machines; game programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable or installable computer and video 
game programs for home video game machines; 
downloadable or installable additional image data 
for home video game machines; downloadable or 
installable computer and video game programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable or installable additional image data 
for hand-held games with liquid crystal displays; 
game programs for arcade video game machines; 
prerecorded audio compact discs; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable music 
files; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance 
programs for electronic musical instruments; 
effecters for electric or electronic musical 
instruments; downloadable game character 
images featuring video games and computer 
games; downloadable image file containing 
artwork, text, audio, video, games and Internet 
web links relating to sporting and cultural 
activities; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; slide film mounts; 
downloadable images for cellular phones and 
mobile computer terminals; prerecorded video 
discs, video tapes, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
optical discs featuring entertainment in the nature 
of action adventure, drama, comedy, romance, 
science fiction, horror and mystery; downloadable 
standby image for cellular phones; downloadable 
electronic publications in the nature of books, 
manuals, magazines, newspapers in the field of 
video games, game software, music and video 
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movies; earphones for home video game 
machines; headphones for home video game 
machines; microphones for home video game 
machines; keyboards for home video game 
machines; mouse for home video game 
machines; webcams exclusively for use with 
home video game machines; earphones 
exclusively for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; headphones exclusively for 
use with hand-held games with liquid crystal 
displays; microphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; 
keyboards exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; mouse 
exclusively for use with hand-held games with 
liquid crystal displays. 268632

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Online educational examination services; 
analyzing educational mathematic tests score and 
data for others; providing information about online 
education; educational and instruction services 
relating to arts and crafts; sports instruction 
services; educational and training services 
relating to games; arranging of seminars; 
organization of seminars; providing on-line 
electronic publications in the field of music, not 
downloadable; providing on-line electronic 
publications in the field of game, not 
downloadable; providing on-line electronic 
publications in the nature of magazines in the field 
of art, not downloadable; providing on-line 
electronic publication in the nature of 
encyclopedia, not downloadable; providing non-
downloadable electronic publications of pages 
and contents of dictionaries, encyclopedias, 
pictorial books and photo books by automatic 
search according to keywords requested from 
databases accumulated information data about 
the dictionaries, encyclopedias, pictorial books 
and photo books via computer networks; providing 
non-downloadable electronic magazines of 
articles and columns by automatic search 
according to pre-registered keywords via 
computer networks; providing non-downloadable 
electronic publications of pages and contents of 
books in the field of art and music by automatic 
search according to keywords requested from 
databases storing information about books in the 
field of the art and music via the Internet or 
computer networks by computer terminals; 
services of reference libraries for books and 
magazines non-downloadable via computer 
networks; providing on-line, non-downloadable, 
electronic dictionary, books and magazines via an 
electronic mail; providing non-downloadable 
electronic publications, namely, electronic 
dictionaries, electronic books in the field of 
computer games, movies and entertainment 
videos and electronic magazines in the field of 
computer games, movies and entertainment 
videos; providing non-downloadable electronic 
publications in the nature of manuals in the field of 
video game machines and computer game 

סוג: 41
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programs; services of reference libraries for 
literature and documentary records; book rental; 
publication of books; providing non-downloadable 
still images, moving pictures, still images with 
sounds, audio animations and video images via 
communications networks by means of mobile 
phones; movie showing, movie film production, or 
movie film distribution; providing information for 
movie showing, movie film production, or movie 
film distribution; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable images, pictures, 
sounds and music on the Internet or via computer 
networks via telecommunication networks; 
organization of competitions of on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing 
on-line non-downloadable computer games and 
video games via mobile phone, mobile computer 
terminals, home video game machines and set-
top boxes; providing on-line entertainment 
information relating to computer and video games 
via mobile phone, mobile computer terminals, 
home video game machines and set-top boxes; 
entertainment services, namely, providing online 
non-downloadable interactive games, computer 
games, video games and electronic games; 
entertainment services, namely, providing online 
non-downloadable interactive computer games 
and video games which are running on the web 
server based on the demand of the Internet users; 
entertainment services, namely, providing online 
non-downloadable computer games and video 
games via home video game machines, hand-
held games with liquid crystal displays, cellular 
phones, television sets connected to network, 
DVD players connected to network, set-top boxes 
and computers; entertainment services, namely, 
providing on-line non-downloadable computer 
games and video games that may be accessed by 
network users via mobile phones and computers; 
entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games and video games that 
may be accessed by network via mobile phones 
and Internet; entertainment services, namely, 
providing on-line non-downloadable computer 
games and video games that may be accessed by 
network via mobile phones and Internet; provision 
of movie, television and music video 
entertainment on an interactive web site via 
mobile phones and Internet; entertainment 
services, namely, providing online electronic 
games; entertainment services, namely, providing 
electronic games online in mobile wireless form 
and through computer software platforms for 
social networking that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices; 
entertainment services, namely, providing 
electronic games online in mobile wireless form 
and through computer software platforms for 
social networking that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices, for play 
on external display screens, televisions, monitors, 
and game consoles; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games through cloud 
computing environments that may be accessed 
via computers and wireless devices, and through 
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computer software platforms for social networking 
that may be accessed via the Internet, computers 
and wireless devices; game services provided on-
line from a computer network; entertainment 
services, namely, providing online quizzes; 
entertainment services, namely, providing online 
quiz games; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable interactive 
computer and video game programs for quizzes 
which are running on the web server based on the 
demand of the Internet users; entertainment 
services, namely, providing on-line non-
downloadable quiz games that may be accessed 
by network users via mobile phones and 
computers; entertainment services, namely, 
providing on-line interactive quiz games that may 
be accessed by network via mobile phones and 
Internet; rental of memory medium recorded 
game programs for home video game machines 
and electronic game machines with liquid crystal 
display; rental of memory medium recorded game 
programs; rental of toys; rental of amusement 
machines and apparatus; rental of game 
machines and apparatus. 270588

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Aircraft fuel tanks; auxiliary fuel tanks for aircraft.

סוג: 12

270795

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer software for use in teaching and 
education, in the field of mathematics; multi-
platform dynamic mathematics software for use in 
education; downloadable mathematics software 
for use in teaching and education; downloadable 
educational and teaching publications and 
multimedia content in the field of mathematics; 
pre-recorded discs and CD ROMs featuring 
educational and informational material in the fields 
of mathematics; teaching apparatus; software 
applications all for use in teaching and education, 
in the field of mathematics.

סוג: 9

270795

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Educational services to support teaching and 
learning, in the field of mathematics; educational 
research services; information services relating to 
teaching and learning, in the field of mathematics; 
production of audio-visual recordings in relation to 
teaching and education administration; making 
available educational printed material in the field 
of mathematics, including electronically, over the 
internet and via other communication services; 
conducting, hosting and arranging conferences, 
seminars and events in the field of mathematics.

סוג: 41
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270795

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Hosting a website featuring downloadable 
software and installers allowing web users to 
download, upload, distribute and display content 
on educational topics and subjects including in the 
field of mathematics; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting, managing, 
developing and maintaining web-based 
applications, software and a website for wireless 
delivery of educational content in the field of 
mathematics to mobile, electronic and optical 
devices; computer services, namely, creating an 
online platform for users of an online community 
to participate in discussions about education in 
the field of mathematics, volunteer for tutoring and 
engage in social networking, all featuring 
educational topics and subjects in the field of 
mathematics; research and development services 
relating to mathematics; computer software 
design and development, all for use in teaching 
and education of mathematics.

סוג: 42

274599

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 20

Pillows, cushions, air cushions and pillows (not for 
medical use), bolsters; sleeping and bedding 
materials (with the exception of bed linen); 
mattresses, air mattresses (not for medical use); 
bed bases; sleeping bags for camping; sleeping 
bags for indoor use and for travel, including for 
babies and children (bunting bags); beds 
(excluding beds specially designed for medical 
care) and bed accessories, namely bedsteads, 
bed frames, cot bed bumpers, bed fittings not of 
metal, headboards, backrests and shelves, bed 
casters not of metal; head-rests (furniture); 
furniture and parts of furniture, particularly 
cradles, divans, settees, long seats and sofas, low 
armless chairs, seats, armchairs, deckchairs; pet 
cushions, beds for household pets.

סוג: 20
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277096

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Audio or audiovisual recording media; apparatus 
and instruments for the recording, reproduction, 
storage and/or transmission of sounds or images; 
sound and/or video recording media, particularly 
disks and tapes with recorded music or audio 
entertainment; CD-ROMs, DVDs; video tapes, 
video disks and software for video games; 
computer programs; interactive computer 
systems; logic media for computer operating 
systems; pre-recorded software programs 
featuring radio and/or television programs; 
interactive multimedia software programs for 
business, education and entertainment; interactive 
multimedia logic media for playing games; 
electronic games software; computer hardware 
and software for virtual reality systems; fiber-optic 
and magnetic recording media; magnetically 
encoded telephone cards; parts and accessories 
of all of the aforesaid goods; USB flash drives and 
mouse pads; sound and/or video recordings; 
downloadable audio recordings.

סוג: 9

277096

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing, footwear and headgear.

סוג: 25

277096

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 28

Games and toys including board games, portable 
electronic games with built-in screens; sporting 
articles not included in other classes, namely bags 
specially adapted for sports equipment; card 
decks;  jigsaw puzzles.

סוג: 28

278713

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer application software for mobile phones, 
tablets, portable media players, computers, and 
handheld devices, namely, software in the field of 
spiritual development, evangelism and ministry 
used to enable users of a software platform to 
access, download and share data, text, content, 
video, audio, multimedia, and enable 
communication between platform users, for the 
purposes of facilitating social interaction between 
individuals to initiate spiritual conversations and 
meaningful dialogue on spiritual topics.

סוג: 9
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278713

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 45

Providing a website featuring information in the 
field of evangelistic and ministerial services 
related to how to facilitate social interaction 
between individuals to initiate spiritual 
conversations and meaningful dialogue on 
spiritual topics; providing a website featuring 
information in the field of evangelistic and 
ministerial services related to how to use spiritual 
discussion cards in printed and digital formats to 
facilitate social interaction between individuals to 
initiate spiritual conversation and meaningful 
dialogue on spiritual topics; ministerial and 
evangelistic services, namely, conducting 
evangelism through use of spiritual discussion 
cards in printed and digital format to facilitate 
social interaction between individuals on spiritual 
topics.

סוג: 45

279894

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Multi-layered computer memory; non-volatile 
computer memory; fast access, scalable computer 
memory; computer hardware; solid state drives; 
hard disk drives; blank hard drives; integrated 
circuits; microprocessors; electronic memory.

סוג: 9

279900

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Multi-layered computer memory; non-volatile 
computer memory; fast access, scalable computer 
memory; computer hardware; solid state drives; 
hard disk drives; blank hard drives; integrated 
circuits; microprocessors; electronic memory.

סוג: 9
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282710

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 29

Fish fillets; preserved fish; pickled fish; tinned fish; 
canned fish; salted fish; fish stock; dried fish; fish 
balls; fish cakes; 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.

סוג: 29

283017

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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; all these 
products excluding human eye drops.

סוג: 5
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283872

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Magnetic data carriers, prerecorded, for collecting 
reading, systemizing, indexing, recovering, 
converting, processing, recording, transmitting, 
storing and sharing data and information; data 
processing equipment data processing 
equipment, namely, data processing apparatus; 
computers; computers, recorded computer 
programs for use in database management; 
downloadable computer programs for use in data 
management, analysis of business processes, 
information and software environments and 
product related documentation; downloadable 
computer programs for use in database 
management, analysis of business processes, 
information and software environments and 
product related documentation; computer 
operating programs (recorded); computer memory 
devices; software for database management, 
analysis of business  processes, information and. 
software environments and. product-related 
documentation; document and data management, 
software: magnetic encoders; data-processing 
apparatus; readers; magnetic tape units [for 
computers]; magnetic data carriers; optical data 
carriers; scanners (data processing equipment); 
storage apparatus for data processing 
installations; processors (central processing 
units); software for reading, systemizing, indexing, 
recovering, converting and processing stored 
data.

סוג: 9
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283872

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Scientific and technological services, namely, 
research and design in the fields of 
documentation, computer software architecture 
business process technology, information and 
software environment; industrial analysis and 
research services in the field of documentation, 
computer software, architecture business, 
process, technology information and software 
environment; technical project management 
development in connection with the compilation, 
systemization, management, filing, processing, 
translation and maintenance of documents 
(document lifecycle management); conversion of 
data or documents from physical to electronic 
media; data conversion of computer programs 
and data; computer programming; editing, 
formatting and transfer of data on to blank cds 
(premastering); consultancy with regard to the 
design of webpages and intranet pages; creation 
and updating of webpages and intranet pages; 
implementation of computer programs on 
networks; electronic data security; electronic data 
storage; computer programming; computer rental; 
technical project management in the field of 
computer hardware, computer networks, 
computer software, document management; 
technical consultancy in relation to computers, 
computer software, and security, authentication 
and archiving in the field of computer programs 
and computer networks; providing of information 
regarding computers and software via the internet; 
software as a service [SaaS], services featuring 
software for use in database management; 
technical project management in the י field of 
electronic data processing; engineering drawing; 
electronic data storage.

סוג: 42

284946

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for human use in the 
field of oncology.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים, לבני אדם בתחום האונקולוגיה.             
                                  

286094

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Medical apparatus and equipment, namely, 
apparatus and equipment for magnetic resonance 
tomography; medical apparatus for proton 
imaging; nuclear medicine diagnostic apparatus; 
parts for the aforesaid apparatus and equipment.

סוג: 10
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286144

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Software as a service [SaaS] services featuring 
software for calibrating and recording data used in 
connection with calibration processes and data 
analysis solely in industrial and manufacturing 
plants.

סוג: 42

286462

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
leukemia, other cancers, and auto-immune 
diseases; pharmaceutical preparations, namely, 
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system.

סוג: 5

286587

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Cosmetic cases sold filled with cosmetic brushes; 
facial sponges for applying make-up; cosmetic 
brushes.

סוג: 21

287153

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Medical apparatus and instruments, such as 
incubators for temperature sensitive medical, 
pharmaceutical and laboratory items such as 
vaccines, blood and blood components, 
temperature-sensitive pharmaceuticals, tissues, 
biological samples, DNAs, cells, organs; active 
and passive transport boxes for medical 
purposes; platelet agitators.

סוג: 10

287153

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Apparatus for heating, ventilating and air 
conditioning and purification equipment; cool 
boxes (electric-); portable active and passive cold 
boxes (electric-); electric refrigerators; freezers 
(electric-); lamps; fans; ice machines and 
apparatus; refrigerators, freezers and ultralow 
freezers; refrigerators, freezers and ultralow 
freezers for medical purposes.

סוג: 11
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288166

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Sport cars; cars; motors for land vehicles; tires for 
vehicle wheels; steering wheels for vehicles; all 
these goods being not in relation with military and 
defense or security fields and especially with the 
vehicles for defence forces or in charge of security 
forces.

סוג: 12

288166

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Motor vehicle maintenance and repair; car 
washing; anti- rust treatment for vehicles; vehicle 
breakdown assistance [repair]; vehicle battery 
charging; all these services being not in relation 
with military and defense or security fields and 
especially with the vehicles for defence forces or 
in charge of security forces.

סוג: 37

290216

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Sport cars; cars; motors for land vehicles; tires for 
vehicle wheels; steering wheels for vehicles; 
electric vehicles; motocycles; all these goods 
being not in relation with military and defense or 
security fields and especially with the vehicles for 
defence forces or in charge of security forces.

סוג: 12

290216

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Motor vehicle maintenance and repair; car 
washing; anti-rust treatment for vehicles; vehicle 
breakdown assistance [repair]; vehicle battery 
charging; all these services being not in relation 
with military and defense or security fields and 
especially with the vehicles for defence forces or 
in charge of security forces.

סוג: 37
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בוצע איחוד תיקים
FILES CONSOLIDATION

1419 14449 30567 55462 86186 110005 110186 110392 110401 110423 110548 
110742 111038 111286 111431 112244 115662 148534 207431 207623 207646 
207917 207931 207976 208228 208376 208407 208758 209128 209166 209177 
209329 209333 209377 209420 209426 209641 209648 209655 209662 209693 

210138 210223 210317 210346 213438 213511

ביטול רשות לשימוש בסימן

CANCELLATION OF ENTRY OF AUTHORIZATION TO USE A MARK

102156 182360

המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ

HAMASHBIR LAZARCHAN DEPARTMENT STORES LTD

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

289735

רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

67987

294417

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Application software for use in transmitting data 
and information; computer software for use in 
transmitting data and information; measuring 
apparatus and instruments used to collect, 
monitor and analyse health and medical 
information and data; apparatus for transmission, 
recording or reproduction of data and images for 
monitoring health and medical information and 
data; microscopes, scientific equipment for 
monitoring health and medical information and 
data; pipettes.

סוג: 9

תוכנת אפליקציות לשימוש בהעברת נתונים ומידע; תוכנת 
מחשב לשימוש בהעברת נתונים ומידע; התקני ומכשירי 
מדידה המשמשים לאיסוף, לניטור ולניתוח מידע ונתונים  
בריאותיים ורפואיים; התקנים להעברה, להקלטה ולשכפול 

נתונים ודימויים לצורך ניטור מידע ונתונים בריאותיים 
ורפואיים; מיקרוסקופים, ציוד מדעי עבור ניטור של מידע 

ונתונים  בריאותיים ורפואיים; פיפטות.
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מחיקת עיקול
CANCELLATION OF ATTACHMENT

67986 67987 101611 107582 107584 118244 119623

מחיקת הודעה
DELETION OF DISCLAIMER

252843

The applicant undertakes to limit the list of goods within five years of the application date to 
the specific preparations for which the mark is in actual use.

252959 252961 257043 257851

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים 
הספציפיים שלסימונם נועד הסימן למעשה

The applicant undertakes to limit the list of goods within five years of the application date to 
the specific preparations for which the mark is in actual use.

ביטול סוג טובין/שירותים
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS/SERVICES

257383

Class 1 - Chemicals for use in industry and science; reagents for research purposes; 
chemical preparations and chemical solutions consisting of reagents and culture media for 
scientific and research use in connection with in vitro diagnosis to control and detect 
contaminating substances in industrial, agricultural, cosmetic and pharmaceutical products 
and in the environment for scientific or research use.

283688

Class 12 - Unmanned aerial vehicles (UAVs); structural parts for unmanned aerial vehicles 
(UAVs); drones (unmanned aerial vehicles); air vehicles; propellers for air vehicles; rotor 
blades for helicopters.
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258114

Class 14 - Brass wrist cuff bracelets, clocks, dog tag style jewelry for wear by humans for 
decorative purposes, jewelry, jewelry boxes, jewelry boxes of metal, lapel pins, medals, 
rings, rubber bracelets, silver wrist cuff bracelets, sun dials, watch bands, watch bracelets, 
and watches.

245517

Class 18 - Baggage, handbags, rucksacks, wheeled shopping bags, travelling bags, beach 
bags and satchels.

234486

Class 25 - Articles of clothing; footwear; boots, shoes, slippers and sandals; headgear.

258114

Class 25 - Clothing, namely, aprons, bandanas, baby bibs not of paper, dresses, gloves, 
hooded shirts, infantwear, jackets, jerseys, leggings, lingerie, loungewear, mittens, mock 
turtle neck shirts, neckties, pants, ponchos, scarves, shirts, shorts, sleepwear, socks, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, track pants, t-shirts, tunics, vests, wind 
resistant jackets, and wrap outerwear; belts; footwear; headwear; and wrist bands made of 
cloth.

287174

Class 30 - Coffee;  tea;  spices.

257383

Class 35 - Compiling and computer processing of data, systemization, updating and 
correction of data and of technical documentation, all these services in the field of in vitro 
diagnostics.
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257383

Class 37 - Maintenance, installation and repair of diagnostic instruments, especially 
apparatus for analysis in laboratories, all these services in the field of in vitro diagnostics.

257383

Class 38 - Transmission of information and data, services of interconnectivity between the 
instruments of the laboratory, all these services being in the field of in vitro diagnosis.

257383

Class 41 - Training services in the scientific and in the in vitro diagnostic fields.

257383

Class 42 - Remote handling of in vitro diagnostic apparatus; installation, maintenance, 
update, and repair of software, all these services in the field of in vitro diagnostics.

257383

Class 5 - Reagents and media for medical and veterinary diagnostic use, namely reagents 
and culture media for use in vitro diagnosis to control and detect contaminating substances 
in industrial, agricultural, cosmetic and pharmaceutical products and in the environment for 
medical or veterinary use.
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258114

Class 9 - Backpacks adapted for holding computers, camera cases, cases for mobile 
phones, protective carrying cases for PDAs, cell phones, computer games, decorative 
charms for cell phones, decorative wind socks, digital trading cards in the form of CDs, video 
game software, and video game cartridges and discs; disposable cameras, downloadable 
computer wallpaper software and screen saver software, digital media, namely, 
downloadable audio files featuring films, music and entertainment and video recordings 
featuring films, music and entertainment, downloadable widgets, namely, software to be 
embedded on third party websites, electric door bells, electronic diaries, eyeglasses and 
eyeglass cases, headphones and earphones, juke boxes, laptop carrying cases, motion 
picture films in the fields of drama and romance, mousepads, musical sound recordings, 
neon signs, sunglasses and sunglass cases, decorative switch plate covers, tape measures, 
downloadable television programs and documentaries featuring drama, comedy, horror, 
romance, and variety provided via a global computer network or video-on-demand service, 
trading cards in the form of CDs, video game software, and video game cartridges and discs; 
pre-recorded DVDs, videotapes, and other audiovisual recordings featuring motion pictures, 
television programs, and documentaries; computer storage devices, namely, flash drives; 
downloadable software that provides access to movie and entertainment-related content and 
allows users to socialize and interact with other users; downloadable files containing images 
relating to motion pictures, television programs, music and documentaries.

271158

Class 9 - Computer hardware and software for processing, authorizing, and transferring data 
between point of sale devices and contactless smart cards; computer hardware and software 
for configuring and processing smart cards; computer software and hardware for the sale 
and purchase of tickets; computer software for financial analysis and accounting in the field 
of consumer spending; computer hardware, computer software, computer operating systems 
and computer peripherals therefor for integrating fare collection and payment system 
transactions; computer hardware, computer software, computer operating systems and 
computer peripherals therefor for fare collection and payment; computer hardware, computer 
software, computer operating systems and computer peripherals therefor for data and 
transaction management and analyses; computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor for financial settlement and clearing; 
computer hardware, computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor for tracking and influencing consumer behavior; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer peripherals therefor for 
informing consumers' travel decisions; computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor for tracking people's use of 
transportation and mass transit; computer hardware, computer software, computer operating 
systems and computer peripherals therefor for customer relationship management; 
electronic fare collection equipment sold as a unit, namely, smart cards and magnetic 
encoded cards containing programming for use with electronic fare collection, fare boxes, 
ticket machines, magnetic card processors, smart card readers, ticket processors, turnstiles, 
electronic control processors; automated parking systems, namely, computer software to run 
parking fee collection devices and computer hardware, fare boxes, ticket machines, 
magnetic card processors, smart card readers, ticket processors, electronic control 
processors, smart cards and magnetic encoded cards containing programming for use with 
automated parking; automatic fare collection systems for rail, bus and parking lots sold as a 
unit, consisting of encoded smart cards containing programming for fare collection, magnetic 
encoded cards containing programming for fair collection, card production machines used to 
produce the foregoing encoded smart cards and magnetic encoded cards, pay stations, 
ticket issuing and validating machines, electronic processors of smart cards and tickets and 
payments, electronic point of sale devices, smart card readers, fare boxes, entry/exit 
terminals, entry/exit gates, and wireless communication transponders and radio receivers; 
serialized media, namely, encoded smart cards containing programming used for payment 
systems in the transportation field; magnetic encoded cards used for payment systems in the 
transportation field; radio frequency identification (RFID) tags for use in connection with 
payment for services, namely, contactless credentials used for payment systems in the 
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transportation field; encoded smart cards containing programming for use with payment 
systems in the transportation field; RFID tags used as contactless credentials for account-
based payment in the transportation field; magnetically encoded stored value cards for use 
with payment systems in the transportation field; smart card readers; magnetic encoded card 
readers; near field communication (NFC) technology-enabled readers; personnel locator 
computer hardware and software [Global Positioning System (GPS) tracking and location 
device]; combat simulators for training purposes; training systems for aircraft, vehicles, 
weapons and personnel in live, constructive and virtual environments consisting of 
transceivers, lasers not for medical use, GPS technology in the nature of a global positioning 
system, data link technology in the nature of electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical data links, electronic encryption units, radio 
frequency identification tag readers, wireless communication transponders and radio 
receivers; computer hardware, electronic display interfaces; computer software for tracking 
people and vehicles, collecting recording and replaying instrumentation data, providing 
automated processing and analysis of instrumentation data, computer networking, 
monitoring hit/miss notifications, scoring the outcome of weapons engagements and 
simulations of kinetic and non-kinetic threat weapons systems; electronic apparatus for 
tracking people and vehicles, collecting, recording and replaying instrumentation data, 
providing automated processing and analysis of instrumentation data, networking, 
monitoring hit/miss notifications, scoring the outcome of weapons engagements and 
simulations of kinetic and non-kinetic threat weapons systems; computer peripheral 
equipment for tracking people and vehicles, collecting, recording and replaying 
instrumentation data, providing automated processing and analysis of instrumentation data, 
computer networking, monitoring hit/miss notifications, scoring the outcome of weapons 
engagements and simulations of kinetic and non-kinetic threat weapons systems, all of the 
foregoing for education, training development, management support, and operations and 
maintenance support; communication and electronic products for intelligence, surveillance, 
search-and-rescue, air traffic control and military/civil communication markets consisting of 
radio and optical data links for transferring radar, video, and other information obtained via 
sensors; radios; radio, electronic optical and mobile data transmitters; radio receivers, filters, 
and exciters; high power amplifiers, antennas, direction-finding transponders and radio 
receivers, computers, computer display screens and monitors and software to transmit, 
network, detect, intercept, analyze, distribute and process intelligence and communications 
signals; computer hardware and software for surveillance; electronic computer hardware and 
software for processing, authorizing, and transferring data between point of sale devices and 
contactless smart cards; electronic communications computer hardware and software, 
transponders and radio receivers; computer hardware and software, transponders and radio 
receivers for use with shelters and unmanned aerial vehicles; computer hardware and 
software for the delivery of air-to-air, air-to-ground, air-to-water, ground-to-ground and 
ground-to-water missiles; computer hardware and software for the simulation of, and real 
time dissemination and display of the delivery of surveillance apparatus and explosives.

270149

Class 9 - Computerized electronic automation for opening hotel guest room doors through 
remote communication systems.

261042

סוג 14 - מכשירים, שעונים וצמידים למדידה; אביזרים, חלקים, רכיבים ונרתיקים לכל המוצרים האמורים 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 14.

Class 14 - Chronometric instruments, timepieces, and bracelets; accessories, parts, 
components, and cases for all of the foregoing goods; all included in class 14.
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